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APRESENTAÇÃO

Há mais de duas décadas, têm sido marcantes os processos de interiorização da indústria cerâmica tradicional brasileira, 
uma das mais importantes do mundo, e com crescimento acima das taxas médias dos índices econômicos. Nesse contexto, a 
indústria cerâmica do Nordeste registra participação expressiva no atendimento à demanda regional e na troca de matérias-
primas e produtos com produtores e consumidores de outras regiões do País.

Os aspectos anteriores vêm sendo reforçados, mais recentemente, a partir da estabilização da economia nacional, do cenário 
econômico interno favorável, da ampliação do consumo, do maior atendimento à demanda habitacional reprimida, e do 
lançamento de programas governamentais de fomento à construção civil e obras de infraestrutura, como o Plano de Aceleração 
do Crescimento (PAC) e Minha Casa Minha Vida.

Ao mesmo tempo, a indústria cerâmica nordestina enfrenta desafios e encontra oportunidades comuns a esse segmento 
mineroindustrial, constituído majoritariamente por micro, pequenas e médias empresas.

Parte desses desafios e oportunidades passa pela oferta e disponibilidade das substâncias minerais básicas necessárias aos 
processos de fabricação cerâmica.

Quanto a isso, com recursos do PAC, a CPRM - Serviço Geológico do Brasil desenvolveu, no biênio 2009-2010, o projeto 
Atlas de Matérias-Primas Minerais Cerâmicas do Nordeste Brasileiro. Os objetivos foram cadastrar, interpretar e disponibilizar 
informações que contribuam para um atendimento adequado das necessidades de consumo daquela região, bem como 
concorrer com indicações tecnicoeconômicas que ampliem as atividades extrativas e de transformação mineral do setor 
minerocerâmico do Nordeste.

O Atlas apresenta um levantamento parcial, porém sistemático, sobre grupos de matérias-primas minerais de interesse, com 
ênfase em informações técnicas que possam contribuir para o abastecimento das atuais indústrias, bem como dar impulso à 
instalação de novos polos de desenvolvimento minerocerâmicos. Constam do Atlas a descrição do modo de ocorrência e a 
caracterização tecnológica de dezenas de depósitos minerais, selecionados entre os mais relevantes conhecidos, e vários outros, 
revelados pelo projeto.

Completa o documento a indicação das principais regiões produtoras e dos polos industriais, uma avaliação de prospectos 
potenciais e um diagnóstico tecnicoeconômico quanto às necessidades e perspectivas para o setor cerâmico nordestino.

O conjunto de resultados visa a estabelecer referência técnica e mercadológica para produtores e consumidores; concorrer 
para a oferta de produtos cerâmicos a preços menores, na esfera regional; dar competitividade aos negócios da indústria 
cerâmica nordestina; incrementar possíveis exportações; e estimular a geração de emprego e renda.

Agamenon Sérgio Lucas Dantas
Diretor-Presidente 

CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Manoel Barretto da Rocha Neto
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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PREFÁCIO

Apresenta-se, aqui, versão original do Atlas de Matérias-Primas Minerais Cerâmicas do Nordeste Brasileiro, que cadastra 
insumos cerâmicos de mais de 80 ocorrências existentes nos diversos Estados nordestinos, selecionadas entre alguns depósitos 
e jazidas típicas conhecidas, somados a novas ocorrências clássicas e materiais alternativos, levantados durante esse trabalho.

A concepção geral do estudo levou em conta, como parâmetros balizadores centrais, a ampliação do conhecimento 
geológico e tecnológico sobre matérias-primas cerâmicas em produção no Nordeste; e o levantamento de oportunidades 
mineroindustriais, a partir da busca e caracterização de novos depósitos e da indicação de insumos opcionais. Como cenário 
de fundo, as excelentes perspectivas comerciais, diante das crescentes demandas regional e nacional, e do marcante interesse 
de produtores locais, nacionais e estrangeiros, estimulados pela situação atual do mercado e pelas possibilidades favoráveis 
decorrentes da geodiversidade dos terrenos nordestinos.

Os segmentos produtivos objetivados, em razão do potencial de expansão de negócios e geração de emprego e renda, foram 
o de Cerâmica Vermelha, o de Cerâmica de Revestimentos, o de Cerâmica Branca (sanitários e isoladores), e o de Colorifícios.

Nesse sentido, algumas substâncias foram especialmente consideradas, como as argilas para cerâmica vermelha; argilas 
formacionais fundentes para revestimentos; argilas plásticas de queima branca ou clara; o caulim; e feldspatos e rochas 
fundentes.

Este Atlas é constituído por cinco capítulos: o primeiro apresenta os objetivos do trabalho e introduz os aspectos 
metodológicos utilizados; no segundo capítulo, é montado um panorama geral sobre a indústria cerâmica no Nordeste, com 
destaque aos subsetores antes salientados; no terceiro capítulo, são focadas as matérias-primas cerâmicas mais interessantes ao 
trabalho, a partir da descrição de ocorrências, da potencialidade geológica e das características tecnológicas desses insumos; 
no quarto capítulo, apresenta-se um quadro sobre os desafios, as estratégias para desenvolvimento e perspectivas ligadas aos 
subsetores cerâmicos destacados; o capítulo 5 é um catálogo de matérias-primas cerâmicas, constituído por fichas ilustradas 
que apresentam informações técnicas básicas sobre a natureza geológica e os modos de ocorrência dos depósitos estudados, as 
características tecnológicas das matérias-primas cadastradas e os usos cerâmicos para cada uma delas. Completam a publicação 
dois apêndices, um com a totalidade do cadastro das matérias-primas cerâmicas levantadas no Nordeste; e outro, com a 
descrição dos principais ensaios cerâmicos realizados

Busca-se, com este Atlas, propiciar a produtores cerâmicos uma referência técnica para ampliação da produção já instalada 
no Nordeste e fomentar o interesse quanto a novos projetos mineroindustriais, sempre no sentido do desenvolvimento 
socioeconômico dessa região brasileira.

O trabalho realizado está alinhado com os objetivos e metas da Divisão de Minerais e Rochas Industriais (Dimini), integrada 
em 2006 à CPRM - Serviço Geológico do Brasil, a partir da percepção da crescente importância dos bens minerais sociais, dentre 
os quais alinham-se os insumos minerais cerâmicos, com aplicação direta na fabricação de vasta gama de produtos utilizados 
em processos construtivos de moradias e em obras de infraestrutura. Como diretriz, também a redução das desigualdades 
regionais verificadas em território brasileiro, tendo como vetor a extração e a transformação mineral sustentáveis.

Versão digital do Atlas de Matérias-Primas Minerais Cerâmicas do Nordeste Brasileiro, com nota explicativa, base de dados 
e interface do tipo Sistema de Informações Geográficas (SIG) deverá ser lançada ainda em 2011. A base digital facilitará 
atualizações e complementações periódicas do Atlas, além de novas edições impressas, integrais ou parciais.

Ivan Sergio de Cavalcanti Mello
Chefe da Divisão de Minerais e Rochas Industriais

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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A indústria cerâmica no Brasil vivencia, no inicio dessa 
segunda década dos anos 2000, um momento de atuação 
com plena capacidade, em razão, principalmente, do atual 
desempenho do macrossetor da construção civil.

Reflexo dessa situação favorável, o Nordeste é uma região 
de franca expansão da produção cerâmica, por meio de 
ampliação de linhas de produção, instalação de novas fábricas, 
e fusões ou aquisições. O setor de revestimentos cerâmicos é 
um dos mais dinâmicos e que mais cresce, mas destacam-se 
também os segmentos de sanitários e de cerâmica vermelha. 
Essa regionalização é consequência de alguns fatores, com 
destaque para o mercado consumidor nordestino, que dita 
demanda bastante superior à produção instalada, porém, 
também, fruto da disponibilidade de matérias-primas e 
insumos energéticos, infraestrutura em franca melhoria e 
políticas regionais de incentivo à produção. Paralelamente, 
com a instalação industrial ampliada, vão igualmente se 
consolidando o fornecimento de outros insumos e serviços 
especializados, inerentes à cadeia produtiva cerâmica.

Nesse contexto de expansão do setor, este primeiro Atlas 
de Matérias-Primas Minerais Cerâmicas do Nordeste Brasileiro 
abrange todos os Estados da região: Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte 
e Sergipe. Com relação ao Estado da Bahia, foi estudado um 
número restrito de depósitos, em razão de haver levantamento 
similar e anterior, específico para esse Estado, denominado 
Catálogo de Matérias-Primas Cerâmicas da Bahia, trabalho 
realizado pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), 
em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 
Estado de São Paulo (IPT), publicado em 2006 (MOTTA et al., 
2006).

Na região nordestina, verifica-se ampla diversidade de 
terrenos geológicos, favoráveis à existência e produção 
de diversas matérias-primas cerâmicas. A natureza desses 
terrenos determina, ainda, que haja no Nordeste grande 
potencial geológico para ocorrência de depósitos ainda não 
descobertos.

Este Atlas apresenta, de forma ampla, conceitos básicos 
sobre matérias-primas, processos e produção cerâmica; as 
características de vários dos principais depósitos nordestinos 
conhecidos de bens minerais de uso cerâmico; as propriedades 
de novas ocorrências minerais de interesse para a indústria 
cerâmica, entre insumos tradicionais e alternativos, e 
avalia brevemente o cenário futuro da produção do setor 
cerâmico no Nordeste, sinalizando as oportunidades para 
desenvolvimento. Com isso, busca-se propiciar a produtores 
(mineradores), consumidores (ceramistas), e fornecedores de 
insumos minerais cerâmicos, bem como a técnicos do setor, 
informações sistematizadas/inéditas sobre o importante e 
diversificado potencial mineral da região, e sobre possibilidades 
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para produção e utilização de matérias-primas cerâmicas, 
concorrendo para alavancar a vantagem competitiva da cadeia 
produtiva cerâmica do Nordeste brasileiro.

1.1 CRONOGRAMA E MÉTODO DE TRABALHO

A Região Nordeste abrange os nove Estados brasileiros 
antes citados, e se estende por cerca de 1,5 milhões de 
km², área equivalente a 17,5% do território nacional.

Segundo indicadores veiculados na imprensa 
especializada e/ou que emergem de consultas a dados 
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o PIB nordestino terá crescido próximo a 8%, no ano 
de 2010, acima da média nacional, índice que sinaliza com 
clareza o boom por que passa a região. Naturalmente, esse 
cenário inclui a construção civil e necessidades ligadas à 
infraestrutura, com reflexos diretos na produção e demanda 
por produtos cerâmicos, aspectos que justificam, por si só, 
o projeto do Atlas, como referência técnica para ampliação 
da oferta de insumos e produtos cerâmicos, e inovações na 
cadeia produtiva do setor cerâmico daquela região.

O projeto do Atlas foi desenvolvido entre os anos de 
2009 e 2010, com a realização das etapas de trabalho e 
atividades mostradas na Figura 1.1. Nela, o indicado Sistema 
de Informações Geográficas (SIG) corresponde à edição da 
versão digital deste Atlas, com nota explicativa, base de dados 
georreferenciados e interface para acesso aos mesmos, o 
que facilitará atualizações e complementações periódicas do 
trabalho, além de novas edições impressas do Atlas, integrais 
ou parciais.

Os segmentos produtivos cerâmicos objetivados, em 
razão do potencial de expansão de negócios e geração 
de emprego e renda, foram o de Cerâmica Vermelha, o 
de Cerâmica de Revestimentos, o de Cerâmica Branca 
(sanitários e isoladores), e o de Colorifícios. O estudo 
aborda, sobretudo, as principais matérias-primas 
empregadas na preparação de massas cerâmicas, no âmbito 
desses subsetores, como as argilas para cerâmica vermelha; 
argilas formacionais fundentes para revestimentos; argilas 
plásticas de queima branca ou clara; o caulim; e feldspatos 
e rochas fundentes.

Juntamente com o levantamento das informações 
temáticas de interesse, na bibliografia técnica especializada 
e no âmbito da própria CPRM, procedeu-se à montagem de 
bases geológicas adequadas, e do panorama da cadeia de 
valor de cada subsetor focado. Isso possibilitou a pré-seleção 
de ocorrências minerais, de trechos potenciais dos terrenos 
geológicos do Nordeste, e de centros produtivos instalados, 
para visita e amostragem, no sentido da caracterizar os insumos 
minerais cerâmicos empregados e de encontrar alternativas 
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² Esse conjunto de amostras compreende matérias-primas in natura, e massas cerâmicas, ou seus componentes individuais, utilizados pelas indústrias visitadas. 
Especialmente no caso dos materiais coletados nas empresas, um mesmo ponto de coleta pode, portanto, corresponder a uma amostragem múltipla, indicada 
de modo seqüencial, sempre que necessário (por exemplo, amostra PE-6a, PE-6b, e assim por diante).

Levantamento bibliográfico

Preparação de bases cartográficas

Levantamento de dados do Geobank*

Preparação de bases geológicas

ETAPA PREPARATÓRIA
(4 meses)

ETAPA DE FINALIZAÇÃO
(4 meses)

ETAPA DE DESENVOLVIMENTO
(16 meses)

Seleção de pontos para visita e 
amostragem

Levantamentos de campo

Qualificação tecnológica de matérias-primas

Montagem de cenário para desenvolvimento da 
produção cerâmica na Região Nordeste

Diagnóstico técnico-econômico sobre o setor 
cerâmico do Nordeste

Edição do Atlas de Matérias-Primas 
Cerâmicas do Nordeste

Edição de SIG

Figura 1.1 – Cronograma físico do projeto.

para suprir a cadeia produtiva cerâmica da região. Ao final, de 
todo o conjunto de pontos visitados, foram selecionados mais 
de 80 deles, para obter uma amostragem representativa das 
matérias-primas objetivo do trabalho² (Figura 1.2).

A qualificação tecnológica dos materiais colhidos em campo 
foi feita em dois laboratórios: os ensaios cerâmicos, e algumas 
caracterizações mineralógicas e petrográficas, no Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT); análises 
químicas, por sua vez, foram realizadas no Laboratório de 
Caracterização Tecnológica (LCT), da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (Poli-USP). 

Quanto às propriedades cerâmicas, realizaram-se alguns 
ensaios padrões (com métodos descritos no Apêndice B) para 
avaliar o comportamento físicocerâmico dos materiais quando 
submetidos a determinados processos de conformação, 
secagem e queima. No caso dos materiais fundentes, 
determinaram-se as temperaturas em que os corpos-de-prova 
mostram as principais modificações, como amolecimento e 
fusão.

Neste trabalho, as diversas matérias-primas minerais 
foram amostradas buscando-se a representatividade possível 
em cenário de visitas expeditas, tendo-se, para isso, recorrido 
a alternativas como amostragens de canal, composição 
de amostras a partir de pilhas de minério e de massas 
cerâmicas industriais, amostragens diretamente em frentes 
de lavra, e assim por diante. Porém, não foi objetivada a 
realização de amostragens volumétricas, representativas de 
lotes comerciais ou dos depósitos em sentido mais amplo. 
Desse modo, apesar de terem sido respeitados todos 
os critérios geológicos usuais, as amostras coletadas e 

analisadas devem ser consideradas mais representativas dos 
pontos especificamente estudados. Para o uso industrial das 
matérias-primas cadastradas, portanto, é recomendável a 
realização de ensaios e análises complementares, afinados 
com o uso pretendido. 

Os resultados das análises e dos ensaios integram as 
fichas componentes do Capítulo 5 deste Atlas.

Nesse capítulo, as fichas cadastrais correspondem a 
exemplos selecionados de matérias-primas cerâmicas, 
que ilustram os insumos utilizados e o potencial mineral 
da região. Constituem a sistematização de informações 
técnicas pertinentes: localização da ocorrência mineral; 
classificação gráfico-ilustrativa da plasticidade versus 
fusibilidade/refratariedade dos materiais; contexto geológico 
de ocorrência; mineralogia; composição química; cor de 
queima e características tecnológicas; e ilustrações gráficas e 
fotográficas. Além de permitir as interpretações apresentadas 
na sequencia do Atlas, são disponibilizados aos usuários 
para avaliações próprias, de acordo com os seus interesses 
exclusivos.

O conjunto de informações obtidas e tratadas, desde a 
etapa inicial de compilação de dados preexistentes; durante 
os levantamentos de campo; em entrevistas com produtores; 
e decorrentes dos ensaios tecnológicos realizados, estão 
sintetizadas nos Capítulos 2, 3, no citado Capítulo 5, e no 
Apêndice A do Atlas. Todos esses dados foram utilizados 
para montagem do Capítulo 4, em que são feitas indicações 
quanto às diretrizes, ações e inovações para desenvolvimento 
e consolidação dos subsetores cerâmicos focados, no 
Nordeste brasileiro.

* O Geobank contém o acervo de dados geológicos digitais georreferenciados da CPRM/SGB, em parte disponível a todos os usuários da 
Internet em www.cprm.gov.br.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

MOTTA, J. F. M., CABRAL JÚNIOR, M., SILVA, R.W.S. (coord.). 
Catálogo de matérias-primas cerâmicas da Bahia. 2ª ed. 
Salvador: CBPM: IPT, 2006. 142 p.



Atlas de Matérias-Primas Cerâmicas do Nordeste

17

Figura 1.2 - Localização e distribuição de pontos selecionados para amostragem.
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2.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo, são apresentados os subsetores da indústria 
cerâmica da região nordestina detalhados neste Atlas: Cerâmica 
Vermelha; Revestimentos Cerâmicos; Cerâmica Branca (sanitários 
e isoladores); e Colorifícios.

Ao longo do texto, ao se observar a distribuição local das 
unidades fabris, nota-se que a região reflete, em diferentes 
graus, a localização de matérias-primas, a disponibilidade de 
insumos energéticos, aspectos de logística, e características do 
mercado consumidor, entre outros fatores determinantes. 

A indústria de cerâmica vermelha é a maior, em número de 
fábricas, mais diversificada quanto ao porte dessas unidades, 
e mais dispersa geograficamente, muito embora adensada em 
aglomerados produtivos ou Arranjos Produtivos Locais (APLs)¹. 
É o segmento mais interiorizado de todos os subsetores, 
refletindo o peso da localização das matérias-primas e da 
distribuição dos produtos no mercado. Essa indústria tem por 
base a instalação de unidades industriais nas proximidades 
das jazidas. Quanto à distribuição, seus produtos atingem o 
mercado local e, por vezes, o mercado consumidor regional.

No caso dos revestimentos, as plantas industriais encontram-
se instaladas na região costeira, perto dos maiores centros 
consumidores. Para essas, é imperativa a disponibilidade 
de Gás Natural (GN), elemento que se constitui no principal 
componente do custo de produção. As matérias-primas 
têm distribuição regional, e são transportadas desde alguns 
quilômetros até centenas de quilômetros – raio máximo da 
ordem de 500km a 600km. A distribuição do produto também 
é regional, sendo que alguns deles, com maior valor agregado, 
atendem aos mercados nacional e de exportação. 

A indústria de sanitários concentra-se, sobretudo, na região 
costeira nordestina. Novamente, a disponibilidade de gás natural 
é um condicionante determinante para a instalação de fábricas. 
As matérias-primas têm, mais uma vez, distribuição regional: as 
argilas, geralmente estão mais próximas, porém, em alguns casos, 
são obtidas em minas distantes mais de 600km; já boa parte dos 
fundentes é proveniente de distâncias entre 200km e 400km.

A indústria de cerâmica técnica é ainda pouco expressiva – o 
Nordeste conta com apenas duas unidades instaladas, uma de 
produtos elétricos de porcelana e outra de isoladores elétricos 
de baixa tensão. No entanto, essas indústrias atendem parte do 
mercado regional e também do nacional, aproveitando-se da 
disponibilidade de matérias-primas nordestinas.

Os colorifícios ainda são muito poucos – representados por 
apenas duas unidades –, e sua localização é sempre planejada 
para as proximidades do principal consumidor, que é a indústria 
de revestimentos, em razão, sobretudo, da necessidade de oferta 
de assistência técnica. O setor trabalha com matérias-primas de 
valor agregado mais alto, regionais, e também com produtos 
importados.

Capítulo 2

A Indústria Cerâmica do Nordeste

¹ O conceito de Arranjo Produtivo Local (APL) refere-se a aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco específico em atividades 
econômicas, e que apresentam vínculos e interdependência.

É importante destacar que quase todos os componentes 
minerais necessários às massas cerâmicas dos segmentos 
tratados são provenientes de depósitos do próprio Nordeste, 
graças à geodiversidade favorável da região, que está longe 
de ser explorada em toda sua potencialidade. Essa diversidade 
de terrenos geológicos é ilustrada na Figura 2.1.

2.2 CERÂMICA VERMELHA

A indústria de cerâmica vermelha é constituída 
essencialmente por micro, pequenas e médias empresas, e 
produz tijolos, blocos, telhas e tubos cerâmicos. Como dito 
antes, está amplamente distribuída em todos os Estados 
do Nordeste, representada por unidades fabris isoladas, ou 
como grupo de indústrias concentradas em polos regionais, 
parte deles já evoluídos a APLs.

Os fatores que regem a implantação dessas indústrias são: 
a existência de demanda local ou regional; a disponibilidade 
próxima de matérias-primas, para não comprometimento 
da rentabilidade do processo produtivo; e a oferta de 
insumos energéticos com fornecimento confiável, a preços 
competitivos.

A produção cerâmica inicia-se com a mineração de 
matérias-primas argilosas, obtidas em depósitos aluvionares, 
residuais ou formacionais, pertencentes às próprias 
indústrias ou a fornecedores instalados nas cercanias. Esses 
insumos são compostos por um conjunto de argilominerais, 
representados por illita e/ou caulinita, principalmente, ou 
esmectita; também matéria orgânica; e por quantidades 
menores de quartzo, feldspato, micas, óxidos de ferro e 
hidróxidos de ferro. Os dois últimos conjuntos de elementos 
são responsáveis pela cor avermelhada dos produtos, após 
processos de queima a partir dos 800°C.

A morfologia da jazida define o método de lavra adotado. 
No caso da exploração de depósitos aluvionares, formados 
em topografia plana, por camadas argilosas horizontais 
com espessura, em geral, de até cinco metros, se adota o 
desmonte em tiras (stripping), ou em bancada única, o que 
requer o uso de pás carregadeiras ou retroescavadeiras, 
conforme a estabilidade do piso da mina. As jazidas residuais 
e formacionais são lavradas em meias encostas, por meio 
de um ou mais níveis de bancadas, sendo usual o emprego 
de pás carregadeiras que escavam e carregam a argila em 
caminhões para transporte posterior até as indústrias.

A etapa posterior ao esgotamento de reservas 
corresponde à recuperação da área degradada pela 
atividade de extração, com recomposição da morfologia 
do terreno ou a sua preparação e destinação para outras 
finalidades de uso futuro. Esse estágio da atividade mineira, 
no entanto, é relegado a plano secundário, pela maioria do 
empreendedores.
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O processo industrial, propriamente dito, envolve inicialmente 
a etapa de preparação da massa cerâmica – mistura, umidificação, 
e homogeneização das matérias-primas e da umidade –, de 
forma a propiciar as características desejáveis de plasticidade na 
conformação, resistência mecânica da peça crua e queimada, 
e retração controlada de secagem e queima, entre outras. Essa 
massa cerâmica pode ser composta por mistura de uma argila 
“gorda”, com características plásticas e granulometria fina (mais 
ou menos 80% do seu volume passando na malha de 100 mesh), 
com uma argila “magra”, mais rica em quartzo e com menor 
plasticidade (Fotos 2.1a e 2.1b).

Seguem-se as etapas de laminação, extrusão, corte, prensagem, 
secagem e queima. Podem variar amplamente, o grau de 
mecanização, o porte dos equipamentos e o controle de qualidade 
dos processos citados e dos produtos finais (Fotos 2.2, 2.3 e 2.4).

A queima é uma etapa vital, e processa-se em fornos dos mais 
variados tipos (intermitentes, semicontínuos ou contínuos). 
A lenha é o combustível preferencial, complementada por 
pó de serra, casca de coco, babaçu, bagaço de cana, entre 
outros insumos (Fotos 2.5 e 2.6). O rendimento energético da 
lenha é baixo, em média de 1,3 m3/milheiro de peças. Afora 
isso, verificam-se perdas que chegam a 30% do volume de 
lenha utilizado, o que concorre para aumento de impactos 
ambientais e comprometem a sustentabilidade da atividade.

Foto 2.1 – Exemplos de argilas componentes de massa para 
cerâmica vermelha: a) pilha de argilas pretas, de várzea; b) pilha de 
argilas vermelhas, formacionais.

Foto 2.2 – Aspecto de planta industrial para fabricação de tijolos e telhas.

Foto 2.3 – Fornos tipo abóboda, utilizados para queima e 
fabricação de telhas.

Foto 2.4 – Exemplos de produtos de cerâmica vermelha (tijolos, 
blocos, telhas).

(a)

(b)

Foto 2.5 – Estoque de lenha para queima de cerâmica vermelha.



Figura 2.1 - Principais unidades litoestruturais do Nordeste brasileiro.
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Os mercados consumidores local e regional são abastecidos, 
predominantemente, por meio de transporte rodoviário. São 
atendidas, assim, construtoras e depósitos de construção, 
esses últimos responsáveis pela interface com o mercado de 
autoconsumo. Com essa logística, produtos de menor valor 
unitário, como os blocos e tijolos cerâmicos, são comercializados 
em um raio de até 250 quilômetros das fábricas, enquanto 
que as telhas de melhor qualidade, que possuem maior valor 
agregado, possibilitam que haja competitividade em um raio de 
ação que pode superar os 1.000 quilômetros.

No mercado, os produtos da cerâmica vermelha têm a 
concorrencia indicada em seguida:

• blocos e tijolos cerâmicos concorrem com seus similares à 
base de cimento e areia;

• tijolos tradicionais, com alvenaria de gesso (dry wall), 
especialmente no mercado das grandes cidades; 

• manilhas cerâmicas perderam praticamente todo o mercado 
para tubos de plástico; e

• telhas cerâmicas enfrentam a competição dos produtos de 
alumínio, concreto, fibrocimento, fibra vegetal, policarbonato, 
entre outros.

A grande informalidade que se verifica na atividade produtiva 
do setor de cerâmica vermelha, aliada à mortalidade empresarial 
de micro e pequenas empresas e à ampla distribuição geográfica 
das unidades industriais, dificulta a 
obtenção de dados estatísticos mais 
precisos. Em decorrência, há divergências 
entre dados censitários, a depender da 
fonte consultada. De qualquer modo, é 
apresentada na Figura 2.2 uma estimativa 
para a quantidade de empresas atuantes 
nesse segmento por Estado da Região 
Nordeste.

Os principais polos produtores 
nordestinos de cerâmica vermelha são:

• Alagoas: Passo de Camaragibe/Porto 
Calvo, Arapiraca, e  Baixo São Francisco;

• Bahia: Alagoinhas e Grande 
Recôncavo; Médio São Fancisco; e regiões 
de Feira de Santana e Vitória da Conquista;

• Ceará: Russas, Limoeiro do Norte, e 
Crato/Barbalha;

• Maranhão: Itapecuru Mirim, Timon/Caxias e Imperatriz;
• Paraíba: Santa Rita e Guarabira;
• Pernambuco: São Lourenço/Pau d’Alho/Carpina, Bacia do 

Rio Una, Bacia do Rio Ipojuca;
• Piauí: Teresina e Campo Maior;
• Rio Grande do Norte: São Gonçalo do Amarante, Itajá/Assu, 

Apodi/Mossoró e Parelhas;
• Sergipe: Baixo São Francisco, Agreste Central, e Sul Sergipano.
A partir de observações diretas e informações coletadas nas 

instituições de apoio técnicogerencial a esses centros produtivos, 
cabe destaque aos APLs de Alagoinhas/Grande Recôncavo, 
Ibiassucê/Vitória da Conquista (BA), Russas (CE), Seridó (RN) e 
Itabaianinha (SE).

A Figura 2.3 mostra a distribuição dos principais aglomerados 
produtivos e APLs de cerâmica vermelha da Região Nordeste.

Por outro lado, o Anuário Estatístico do Setor de 
Transformação de Não Metálicos (SGM/MME, 2008) 
estimava para 2007 a produção de 15,28 bilhões de peças 
de tijolos e telhas no Nordeste, com um consumo per capita 
de 295 peças/habitante. A partir dessa fonte, foi montada 
a Tabela 2.1, com os quantitativos de consumo por Estado, 
proporcionalmente à população registrada pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) naquele ano.

A produção industrial antes indicada demandou o consumo 
de cerca de 36,7 milhões de toneladas de argilas, considerando-
se uma relação de uso de 2,4 kg/peça. Como não se registra 
fluxo de matérias-primas em longas distâncias para esse setor, 
as fontes de insumos minerais para a produção de cerâmica 
vermelha situam-se necessariamente dentro dos limites da 
Região Nordeste.

O mercado de cerâmica vermelha apresenta preços 
crescentes, de tijolos maciços comuns para blocos, telhas 
extrudadas, lajes, telhas prensadas, blocos estruturais e telhas 
esmaltadas. Por milheiro, esses preços oscilam de R$ 150,00, 
para tijolos maciços; R$ 300-350,00, para blocos 8 furos 
(9cm x19cm x19cm); R$ 150,00, para telhas extrudadas; 
R$ 550,00-700,00, para telhas prensadas; R$ 900,00 para 

Foto 2.6 – Lenha e casca de babaçu, utilizados como insumos para 
queima de cerâmica vermelha.

BA CE RN PE MA PB SE PI AL

387
374

257

172 161

106 100
82

36

Figura 2.2 – Número de empresas de cerâmica vermelha nos Estados do Nordeste brasileiro.
Fonte: IBGE/Sidra, 2008.
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Figura 2. 3 – Aglomerados produtivos e APLs de cerâmica vermelha do Nordeste brasileiro.

Tabela 2.1 – Consumo de cerâmica 
vermelha na Região Nordeste.

MA

PI

BA

SE

AL

PE

PB

RN
CE

1-Itapecuru Mirim

2-Timon/Caxias

3-Imperatriz 

4-Teresina/Campo Maior

5-Russas/Limoeiro do Norte

6-Crato/Barbalha

7-Itajá/Assu

8-São Gonçalo Amarante

9-Apodi/Mossoró

10-Parelhas

11-Santa Rita/Guarabira

12-Bacia Rio Ipojuca

13-São Lourenço/Pau d’Alho/Carpina

14-Bacia do Rio Una

15-Passo de Camaragibe/Porto Calvo

16-Arapiraca

17-Baixo São Francisco (AL)

18-Baixo São Francisco(SE)

19-Agreste Central

20-Sul Sergipano

21-Itabaianinha/Grande Recôncavo

22-Região de Feira de Santana

23-Médio São Francisco

24-Região de Ibiassucê/Vitória da Conquista

ESTADO CONSUMO
(BILHÕES PEÇAS)

MA 1,96

PI 0,97

CE 2,63

RN 0,97

PB 1,16

PE 2,72

AL 0,97

SE 0,62

BA 4,51

Total 16,51
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blocos estruturais; e acima de R$ 1.500,00 para telhas 
esmaltadas. Alguns produtos especiais, de uso localizado, como 
tijolos face a vista e telhas componentes especiais para telhado, 
tem preços diferenciados e podem ser vendidos por unidade.

2.3 CERÂMICA DE REVESTIMENTO

O segmento brasileiro de revestimentos cerâmicos tem 
apresentado crescimento constante e significativo, nas últimas 
décadas (Figura 2.4), sendo hoje superado apenas pela China.

Esse segmento produz placas cerâmicas planas para uso, 
na construção civil, como revestimento de pisos, paredes, 
bancadas e piscinas, aplicados em ambientes internos e 
externos. Os produtos recebem designações comerciais 
diversas, do tipo pisos, azulejos, pastilhas, porcelanatos, 
grês, lajotas, entre outras designações.

Nas décadas de 1970 e 1980, as principais fábricas 
de revestimentos cerâmicos concentravam-se em Santa 
Catarina, com algumas indústrias instaladas em São Paulo 
e outras dispersas pelas Regiões Nordeste e Norte do 
Brasil. Atualmente, permanece considerável a produção 
catarinense, porém superada pela produção de São 
Paulo, com destaque para o volume gerado pelo APL 
minerocerâmico de Santa Gertrudes, produção essa com 
tendência de expansão para outras regiões paulistas.

A produção da Região Nordeste, no início representada 
por fábricas instaladas em Pernambuco e Bahia (Grupo 
Brennand), é responsável por 9% da produção nacional, a 
partir de mais de uma dezena de plantas industriais ativas, 
localizadas em diversos Estados, conforme indicado na 
Figura 2.5 e na Tabela 2.2.

Quanto ao processo de fabricação, a maioria das placas 
podem ser produzidas por via seca  (processo de moagem a 
seco, inicialmente com 5% de água, conteúdo que se eleva para 
8% a 10%, antes da prensagem), ou via úmida (moagem das 
matérias-primas em meio aquoso - 50% de água -, em que a 
massa é seca em spray dryier a 6% de H2O, antes da prensagem). 

A moagem via seca concentra a produção brasileira e vem 
aumentando em relação a via umida.

A maioria da produção nacional enquadra-se na categoria 
das placas semiporosas (grupo BIIb), de acordo com a 
classificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), como ilustrado na Tabela 2.3 e nas Fotos 2.7a a 2.7f.

Além da diferença no processo de moagem das matérias-
primas, que empresta o nome para a designação do tipo 
de indústria de placas prensadas (via seca ou úmida), outra 
característica distinta entre os dois tipos é a composição da 

massa. Na via seca, a massa é simples, ou seja, constituída 
apenas de argilas, enquanto que na via úmida a massa é 
composta por várias matérias-primas (Tabela 2.4). 

As empresas de cerâmica de revestimento nordestinas 
concentram-se na faixa costeira, onde contam com 
melhores condições de infra-estrutura e logística, e se 
situam próximas aos maiores centros regionais de consumo.

Por outro lado, muitas vezes, em razão de 
condicionantes geológicos, ou disponibilidade efetiva de 
matérias-primas ante outras formas de uso e ocupação 
do solo, parte dos insumos minerais necessários não se 
encontra nas proximidades daquelas unidades industriais. 
Esse fato determina o aporte de insumos minerais a 
partir de regiões interioranas, com ônus ao processo 
produtivo, em razão da elevação do custo do frete e 
das dificuldades logísticas adicionais. Quanto a isso, na 
constante ausência de alternativa mais barata, como o 
transporte ferroviário, o que se verifica é o transporte 
sistemático de matérias-primas por rodovias, por curtas 
e longas distâncias. 

A Tabela 2.5 mostra os tipos de depósitos e as distâncias até 
as fábricas das principais fontes de suprimento de matérias-
primas minerais. Salienta-se o ônus do frete (majoritariamente 
rodoviário) para as empresas instaladas em Pernambuco e no 
Ceará.

Uma vez que o custo de transporte também onera o 
produto acabado consumido no Nordeste, proveniente das 

Figura 2.4 – Produção brasileira de placas cerâmicas no período 2000-2010 (Fonte: ANFACER, 2010).
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     APLs

1 - Santa Gertrudes   2 - Criciúma

     Outros aglomerados produtivos

1 - Mogi Guaçu   2 - Grande São Paulo

     Unidades cerâmicas

1 - Maracanaú (CE) 14 - Camaçari (BA) 23 - Campo Largo (PR)
2 - Mossoró (RN) 15 - Anápolis (GO) 24 - São Mateus (PR)
3,4 - Conde (PB)*¹ 16 - Várzea da Palma (MG) 25 - Pelotas (RS)
5,6,7 - Cabo de Sto. Agostinho (PE) 17 - Governador Valadares (MG) 26 - Eldorado do Sul (RS)
8 - Maceió (AL)*² 18 - Pará de Minas (MG) 27 - São Leopoldo (RS)
9 - N.S. Socorro (SE) 19 - Ibitiré (MG) 28 - Porto Alegre (RS)
10 - Aracajú (SE) 20 - Serra (ES) 29 - Charqueadas (RS)
11,12 - Dias D’Ávila (BA) 21 - Rio Verde (MS)
13 - Candeias (BA) 22 - Curitiba (PR)

*¹ Terceira planta em implantação     *²Em implantação

Figura 2.5 – Localização das indústrias de revestimentos cerâmicos no Brasil (Fonte: CABRAL JR. et al., 2010a)

NOME LOCALIZAÇÃO CAPACIDADE INSTALADA (M²/MÊS) OBSERVAÇÕES

Cerbras Maracanaú (CE) 650.000 Processo Via seca

Norguaçu Crato (CE) Desativada Processo Via seca

Porcellanati (Itagres) Mossoró (RN) 1.000.000 Processo Via úmida

Elizabeth Conde (PB)
2.500.000

Processo Via úmida

Santa Aliança Conde (PB) -

Pamesa Cabo de Sto. Agostinho(PE) 1.000.000 Processo Via úmida

Porto Rico Cabo de Sto. Agostinho(PE) 500.000 Processo Via seca

Elite* Cabo de Sto. Agostinho(PE) Peças especiais Acabamento

Escurial N.S.Socorro (SE) 1.000.000 Processo Via seca

Samarsa (Cecafi) Aracaju (SE) 500.000 Processo Via seca

Eliane Nordeste Camaçari (BA) 600.000 Processo Via úmida

Incenor (Incefra) Dias D´Ávila (BA) 1.000.000 Processo Via seca

Technogrês (Incefra) Dias D´Ávila (BA) 400.000 Processo Via úmida

Moliza Candeias (BA) 600.000 Processo Via seca

*Nota: a empresa adquire peças cerâmicas (faixas e mosaicos) e aplica decorações.

Tabela 2.2 – Empresas de cerâmica de revestimento instaladas no Nordeste.
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(a)

Tabela 2.4 – Composição das principais matérias-primas utilizadas nas composições do suporte das massas de placas 
cerâmicas (% aproximada).

MATÉRIA-PRIMA MASSA VIA 
SECA

MASSA VIA ÚMIDA

GRÉS/ SEMI-GRÊS PORCELANATO MONOPOROSA

Argilas fundentes 100 0-30 0 0

Argilas plásticas 0 10-30 30 30

Caulim 0 0-10 10 10

Filito 0 0-30 0-15 0-30

Feldspato e fundentes feldspáticos 0 0-10 30-40 0

Outros: carbonatos (c), talco (t), quartzo(q) 0 0 10 (q, t) 10 (c)

GRUPO ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) APLICAÇÕES RESIDENCIAIS

BIa 0,0 – 0,5 Pisos, paredes – ambientes externos e internos (Porcelanato)

BIb 0,5 – 3,0 Pisos, paredes – ambientes externos e internos (Grés)

BIIa 3,0 – 6,0 Pisos, paredes – ambientes externos e internos (Semi-Grés)

BIIb 6,0 – 10 Pisos, paredes – ambientes externos e internos (Semi-Poroso)

BIII Acima de 10 Paredes (Azulejo)

Tabela 2.3 - Classificação dos revestimentos cerâmicos prensados segundo o grau de absorção de 
água e correspondentes possibilidades de aplicações em residências.

Fotos 2.7 – Algumas etapas da fabricação de revestimentos cerâmicos via seca. a) sistema de moagem e peneiramento; b) linha de pó 
granulado para prensagem; c) prensa; d) linha de decoração; e) saída do forno; f) embalagem/estoque.

(b)

(c) (d)

(e) (f)
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regiões produtoras do Sul e Sudeste, que equivale a 11% 
do total da demanda regional (Figura 2.6), alguns grupos 
empresariais (locais, do Sudeste e do Sul) vêm instalando 
novas fábricas na região nordestina.

Os preços de comercialização dos revestimentos cerâmicos 
variam de acordo com o tipo de processo (via seca e via 
úmida), tamanho, tipo de placa (piso, azulejo e porcelanato), 
forma de acabamento, resistência da 
superfície, etc. No varejo, os preços (CIF, 
São Paulo) dos revestimentos da via seca, 
com tamanhos mais comuns (33cm x 
33cm a 40cm x 40cm), variam em torno de 
R$9,00/m² a R$ 12,00/m2. Para tamanhos 
maiores (50cm x 50cm), os preços oscilam 
de R$ 15,00/m² a 17,00/m2. No caso da via 
úmida, os pisos básicos têm preço a partir 
de R$ 17,00/m2, concentrando-se na faixa 
de R$ 21,00/m² a 27,00/m2.

Os revestimentos porosos de parede 
(azulejo) têm preços variáveis entre 
R$ 12,00/m2, R$ 20,00/m2 e R$ 25,00, 
para os tamanhos 15cm x15cm, 20cm x 
20cm e 33cm x 45cm, respectivamente. 
Alguns tipos mais sofisticados, de maior 
tamanho, podem atingir preços acima de 
R$ 300,00/m2.

Outro tipo de produto, de valor 
agregado elevado é o porcelanato, 
produzido nas versões esmaltada e 
técnica, cujo preço varia, em média, 
respectivamente, entre R$ 25,00/m2 e 
R$ 40,00/m2.

Deve ser salientado que no contexto da 
expansão contínua e consistente da indústria 
de revestimentos cerâmicos no Brasil, 

diante da expectativa de aumento da demanda do mercado 
consumidor nordestino e do crescente interesse empresarial 
especializado, a disponibilização de matérias-primas da Região 
Nordeste para o segmento da cerâmica de revestimento, 
questão a ser aprofundada em capítulos subsequentes, terá 
papel importante na projetada ampliação do parque produtivo 
e na atração de investidores para esse setor.

Tabela 2.5 – Matérias-primas: distâncias médias entre áreas-fonte e empresas cerâmicas usuárias.

Figura 2.6 – Produção e consumo de revestimentos cerâmicos por região brasileira. 
Modificado de CABRAL JR. et al. (2010a).

INDÚSTRIAS 
CONSUMIDORAS (UF) INSUMOS MINERAIS DISTÂNCIA 

(KM)

CE
Argilas formacionais da Bacia Araripe (PI/CE/PE)

Argilas de Rifte Martinópole (CE)

520

330

PB

Argilas plásticas de várzea

Argilas bentoníticas

Argilas formacionais da Bacia do Parnaíba (PI)

Feldspato, caulim, quartzo, sienito

50

200

750

200

PE

Argilas de várzea e formacionais da Bacia do Cabo

Argilas formacionais da Bacia Sergipe-Alagoas

Argilas formacionais da Bacia Araripe

Feldspato, caulim, quartzo

Sienito Caraúbas (PB)

10

400

600

350

270

SE Argilas formacionais da Bacia Sergipe-Alagoas 50

BA

Argilas formacionais da Bacia do Recôncavo

Filito da Faixa Sergipana (SE)

Feldspato de Castro Alves (BA)

Feldspato de Minas Gerais 

50

300

200

650

Consumo
Produção
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2.4 CERÂMICA BRANCA: SANITÁRIOS E ISOLADORES

O termo “cerâmica branca” foi cunhado no passado para 
indicar produtos que, devido à transparência dos vidrados, 
mostrava corpos brancos e isentos de manchas. Posteriormente, 
com o advento dos vidrados opacos, essa exigência deixou de 
existir ou de ser rígida. Todavia, ainda hoje os corpos brancos ou 
claros são muitas vezes objetivados, mesmo que sua cor não seja 
plenamente determinante para aplicação ou design do material.

O setor de cerâmica branca está direcionado à 
fabricação de grande variedade de produtos, como 
louças e porcelanas (utilitárias e decorativas), sanitários 
e porcelana técnica, que se diferenciam pelo processo de 
produção, temperatura de queima, composição e seleção 
de matérias-primas, entre outros fatores.

Uma classificação usual da cerâmica branca baseia-se no 
teor em peso da água que absorve a parte não esmaltada do 
corpo cerâmico queimado: denomina-se porcelana quando essa 
absorção é zero ou muito próxima a zero; grês quando o material 
apresenta baixíssima absorção (geralmente entre 0,5% e 3%); 
e louça (ou faiança, maiólica, pó de pedra) para os corpos mais 
porosos, com absorção geralmente superior a 3%.

Neste item, serão abordados os subsetores de sanitários, e de 
isoladores e outros componentes elétricos, nos quais se inserem as 
indústrias implantadas na Região Nordeste.

Cerâmica Sanitária

A indústria de cerâmica sanitária fabrica bacias, caixas d’água, 
bidês, lavatórios, colunas, mictórios, tanques de lavar roupas e 
outros acessórios. 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de louça 
sanitária, e produz mais de 20 milhões de peças ao ano, por 
intermédio de 19 fábricas instaladas em seu território. A produção 
brasileira apresentou importante crescimento nos anos 2000. 
Partindo-se de uma produção anual de 13,7 milhões de peças, 
no final da década passada (TANNO et al., 2003), alcançou 21 
milhões, em 2008, correspondendo a um faturamento da ordem 
de R$ 1,8 bilhões, segundo CABRAL JR. et al. (2010b). A Tabela 2.6 
mostra a produção de louça sanitária nos últimos 3 anos, período 
em que houve crescimento de cerca de 30% no volume de vendas. 

As peças produzidas pela indústria de louça sanitária (Fotos 
2.8 e 2.9) constituem componentes essenciais para habitações 
residenciais e edificações comerciais e de serviços, o que faz 
com que seu consumo tenha relação direta com o desempenho 
do setor da construção civil. Os principais tipos de produtos e a 
sua participação no mercado constam da Figura 2.7.

Quanto à comercialização, há grande variação de preços 
dos produtos, no mercado nacional, em função do tipo, 
qualidade e sofisticação das louças, com preços médios 
unitários em torno de: bacia convencional (R$ 50,00); bacia 
com caixa acoplada (R$ 160,00); lavatório/coluna (R$ 45,00); 
cuba (R$ 30,00). As peças mais simples, populares, podem 
atingir valores na faixa de R$ 30,00 a R$ 40,00 (cubas, lavatórios 
com colunas), e conjuntos sofisticados (técnica de fabricação e 
design), podem chegar a preços de até R$ 2.000,00.

Na Região Nordeste, o setor está representado pelos dois 
principais produtores brasileiros de louça sanitária, os grupos Deca 
e Roca, e três produtores locais (Tabela 2.7 e a Figura 2.8). As 
fábricas localizam-se nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará.

O mercado interno consome a maior parte da produção 
brasileira e está plenamente atendido por produtos convencionais 
ou de mais sofisticação. Estima-se que o mercado doméstico 
tenha absorvido 90% do total produzido em 2008, o equivalente 
a 19 milhões de peças. 

ANO PRODUÇÃO BRASIL (MILHÕES DE PEÇAS)

2006 16

2007 18

2008 21

Tabela 2.6 – Estimativa da produção brasileira de louça sanitária 
no triênio 2006-2008 (extraído de CABRAL JR. et al., 2010b). 

Foto 2.8 – Peças sanitárias cerâmicas.

Foto 2.9 – Linha de produção de sanitários cerâmicos.

30%

25%20%

15%
5% 5%

Bacia com box

Lavatório e coluna

Cuba

Bacia convencional

Tanque

Mictório

Figura 2.7 – Distribuição do mercado de louças sanitárias por 
tipos de produtos (Fonte: CABRAL JR. et al., 2010b).
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Tabela 2.7 – Empresas de louça sanitária no Brasil.

Figura 2.8 – Indústrias de cerâmica de sanitários no Nordeste. Modificado de CABRAL JR. et al. (2010b) e BEZERRA (2009).

UF FÁBRICAS CIDADE EMPRESAS

CE 1 Maracanaú Santa Aliança do Ceará

ES 1 Serra Roca (Logasa)

MG

1 Santa Luzia Roca (Celite) 

2 Andradas Icasa, Fiori

1 Poços de Caldas Togni

1 Araxá Santa Clara

PB 2 João Pessoa Santa Aliança, Elizabeth (Deca)

PE

1 Recife Roca (Celite)

1 Caruaru Luzarte

1 Cabo de Sto. Agostinho Deca (Monte Carlo)

RJ 1 Nova Iguaçu Deca (Ideal Standard)*

RS 1 São Leopoldo Deca

SP

3 Jundiaí Deca, Deca (Ideal Standard), Roca

1 Taubaté Hervy

1 Itupeva IDT Banheiras**

* A fábrica da Ideal Standard, adquirida pela Deca, encontra-se desativada, em fase de reativação

** Produz apenas peças especiais.
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As vendas internas vem sendo responsável pela sustentação 
do aumento da produção brasileira nos últimos anos. 
Especialmente em razão das exportações terem sido bastante 
afetadas, a partir de 2008, inicialmente pela crise imobiliária, 
nos EUA, e, em seguida, pelos reflexos da crise americana 
na economia mundial, fatos que fizeram as vendas externas 
caírem do patamar histórico de 20% para 10% da produção 
nacional.

Quanto ao comportamento futuro do mercado interno, 
o setor de louças sanitárias, de modo geral, mostra-se 
otimista com a perspectiva de manutenção do crescimento 
sustentado do consumo doméstico. Essa expectativa positiva 
é decorrente, dentre outros fatores, do fortalecimento dos 
fundamentos da economia e da retomada consistente de 
políticas habitacionais, ainda mais considerada a demanda 
reprimida por moradias no País.

É esperada também, no médio prazo, a retomada gradual das 
exportações aos patamares históricos, desde que ocorra a efetiva 
recuperação da economia global. O processo é estimulado pelos 
diferenciais competitivos da indústria brasileira, uma vez que 
o parque industrial nacional conta com: a) plantas instaladas 
modernas e de alta produtividade; b) custos relativamente baixos 
de produção; c) disponibilidade de matérias-primas minerais, 
com alguma ressalva quanto a argilas plásticas; e d) gás natural 
como insumo energético para o processamento térmico. 
Como contraponto, os preços relativamente baixos das louças 
sanitárias, no mercado internacional, sobretudo para os produtos 
mais populares, constituem barreira significativa à entrada de 
produtos brasileiros, e desafio significativo a ser enfrentado.

Mesmo havendo produtos decorrentes do emprego de 
materiais alternativos no mercado (a exemplo de cubas em 
resina e metais), a grande versatilidade das louças sanitárias 
cerâmicas (design, cores, preços) e seu alto desempenho 
técnico (durabilidade e inércia química) garantem-lhes presença 
consolidada e, muitas vezes, cativa, tanto no mercado interno 
quanto no mercado externo.

A cerâmica de sanitários consome grande quantidade e 
variedade de matérias-primas naturais (plásticas e não-plásticas) 
e sintéticas. De modo geral, as matérias-primas plásticas são 
desagregadas em água e peneiradas, e as não plásticas são moídas 
a seco, até atingirem granulometria adequada ao uso. Em seguida, 
esses materiais são misturados em tanques com agitação mecânica, 
nos quais se adicionam reagentes químicos (por exemplo, silicato 
de sódio) para corrigir as propriedades da suspensão. A polpa 
assim obtida (barbotina), após peneiramento, é bombeada para 
o setor de fundição, onde é feita a colagem das peças sanitárias 
em moldes de gesso ou em moldes de resina, nesse último caso 
por pressão. A última opção representa tecnologia mais recente, 
porém com restrição ao emprego nos processos de fabricação de 
peças com desenho mais complexo. 

Para a produção dos esmaltes ou vidrados utilizam-se 
matérias-primas naturais (feldspato, quartzo, caulim, calcita) 
e sintéticas (bórax, ácido bórico, carbonato de bário, óxido 
de zinco, silicato de zircônio, entre outras). Os esmaltes são 
aplicados à superfície dos corpos cerâmicos e, após queima, 

formam uma camada vítrea, delgada e contínua. As funções 
básicas desses vidrados são aprimorar a estética, tornar o 
produto impermeável, e melhorar sua resistência mecânica. 

As principais matérias-primas minerais usadas para a 
elaboração do corpo dos sanitários são as argilas plásticas, 
o caulim, o feldspato/fundentes e a areia. Os fundentes, 
originalmente compostos por feldspato puros, foram 
substituídos por produtos mais baratos, como as rochas 
feldspáticas (pegmatito e sienito) e o leucofilito. No Nordeste, 
as argilas são produzidas na região do Cabo de Santo 
Agostinho (PE), originárias de planícies quaternárias, aluviais 
e costeiras. Os fundentes são provenientes dos pegmatitos da 
Província Pegmatítica Borborema-Seridó (RN/PB) e de outras 
rochas feldspáticas da região (Sienito de Caraúbas, na Paraíba, 
por exemplo). O caulim também é proveniente da Província 
Pegmatítica Borborema-Seridó (RN/PB). Ocasionalmente, a 
composição inclui filitos, rochas que hoje são provenientes de 
Martinópole (CE). 

A composição média das matérias-primas que compõem 
os corpos cerâmicos é apresentada na Tabela 2.8. 

A qualidade dos insumos minerais empregados reveste-se 
de grande importância. O processo produtivo da indústria de 
sanitários envolve operações, como a preparação da barbotina, 
fundição e queima, que exigem rigoroso controle das propriedades 
das matérias-primas, com destaque para o necessário e peculiar 
desempenho das argilas plásticas, essenciais para as propriedades 
necessárias da barbotina. Na região nordestina, destaca-se a 
qualidade excepcional das argilas pernambucanas do Cabo de 
Santo Agostinho (PE), também fornecidas para indústrias de louça 
sanitária instaladas em outras regiões brasileiras.

Deve ser destacada também a existência de uma central 
de preparação de argilas plásticas pré-processadas na região 
de Ipojuca (PE), o que facilita o trabalho de formulação de 
massas pelas indústrias cerâmicas regionais de sanitários.

Quanto aos fundentes, o Nordeste detém reservas 
suficientes de feldspato/pegmatito na região Borborema-
Seridó (RN/PB), mas mostra-se importante a busca de outras 
rochas fundentes, mais próximas das fábricas instaladas, 
como forma de barateamento do custo de transporte desse 
tipo de insumo. O custo de transporte torna o filito do 
Ceará (Martinópole) matéria-prima ainda pouco acessível, 
uma vez que os depósitos localizam-se distantes dos atuais 
centros de produção.

Tabela 2.8 – Composição aproximada de matérias-primas 
minerais para sanitários.

MATÉRIA-PRIMA %

Argilas Plásticas 20 a 25

Caulim 10 a 15

Quartzo (areia) 5

Leucofilito 0 a 10

Feldspato/ Rochas Feldspáticas 35 a 45
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Os complementos de sílica para acerto da massa são feitos 
a partir da incorporação de areia comum (areia de construção), 
bastante disponível nas imediações das plantas industriais, a 
preços bastante atrativos.

Isoladores Elétricos

Os isoladores constituem um dos principais produtos da 
cerâmica técnica, cujo segmento engloba a porcelana elétrica 
(isoladores e peças para componentes eletroeletrônicos) e a 
porcelana técnica tradicional, material com elevada resistência 
física e ao ataque químico. A partir de nove unidades fabris, 
com atividade produtiva concentrada em Pedreira (SP), a 
produção brasileira do setor de porcelana elétrica situava-se na 
casa das 30 mil t/ano, em meados dos anos 2000. Na época, 
a capacidade instalada era da ordem de 45 mil t/ano e vivia-se 
a expectativa de expansão dos negócios, diante do cenário de 
privatizações das empresas elétricas estatais, e as perspectivas 
de construção de termoelétricas e programas de eletrificação 
rural. Mesmo com a entrada, no mercado, de isoladores de 
vidro e poliméricos. A Tabela 2.9 ilustra os números do setor, 
em 2003, de acordo com Associação Brasileira de Cerâmica 
para Revestimento (ABC).

Os isoladores são fabricados com composição semelhante 
à porcelana triaxial (quatzo+feldspato+caulinita), incluindo 
ainda produtos inertes para controle de retração e matérias-
primas para o aumento da resistência mecânica. Esses 
últimos materiais podem ser obtidos por sinterização de 
argila aluminosa, ou com alumina, entre outros componentes 
possíveis.

Conforme apontado por LAVIERI (2010), o processo de 
produção inicia-se com a escolha e teste das matérias-

primas (como argila, caulim, alumina, quartzo, feldspato, 
aditivos, esmaltes, etc.), passando por processos 
controlados de moagem, filtragem, prensagem, extrusão, 
tornearia, secagem, esmaltação e queima. Os isoladores 
de porcelana aplicados nos sistemas de alta tensão são 
componentes de elevada complexidade estrutural e 
precisam ser submetidos a exaustivos testes em fábrica 
ou laboratório (como avaliação superficial e dimensional, 
resistência a choques térmicos, ensaios de resistência 
mecânica, torção, flexão, tração, pressão interna, rigidez 
dielétrica, estanqueidade, etc.). Ademais, a aplicação 
desses produtos deve considerar todos os aspectos e 
condições de contorno das subestações, onde serão 
instalados de forma individual, ou como integrantes de 
artefatos eletroeletrõnicos.

No Nordeste, há duas empresas desse segmento, com 
pequena a média capacidade de produção. Os isoladores 
fabricados são de baixa tensão. A localização dessas 
plantas industriais pode ser vista na Figura 2.9.

Tabela 2.9 - Estatísticas do segmento de isoladores elétricos de 
porcelana, em meados da década 2001 - 2010 (ABC, 2010).

Número de Empresas 6

Número de Fábricas 9

Capacidade Instalada (t/ano) 44.000

Produção (t/ano) 28.000

Faturamento (US$ milhões) 39

Exportação (US$ milhões) 13

Importação (US$ milhões) 1,2

Empregos Diretos 1.700

Figura 2.9 – Localização das plantas de cerâmica técnica no Nordeste.



Atlas de Matérias-Primas Cerâmicas do Nordeste

35

Figura 2.10 - Seção transversal de uma placa de revestimento cerâmico ilustrando a 
base (ou suporte) e as camadas de cobertura (Fonte: BOSCHI, 2005).

Figura 2.11 – Segmentação do mercado brasileiro para os 
produtos dos colorifícios (Fonte: CABRAL JR. et al., 2010c).

Nas massas da cerâmica técnica, o conteúdo do argilomineral 
caulinita gira em torno de 30% a 35%, massa essa que aglutina 
os minérios caulim (15% a 18%) e argilas plásticas (15% a 
20%). As funções principais das argilas plásticas salientam-se na 
fase de conformação, pelo aporte de plasticidade e resistência 
mecânica a cru. Quanto a isso, destacam-se as argilas plásticas 
das regiões de Oeiras (PI) e Campo Grande (PI), na Bacia do 
Parnaíba, fundamentais para a fabricação de isoladores de 
maior tamanho, necessários à transmissão de energia elétrica  
de alta tensão.

Com base na produção de isoladores estimada pela ABC 
e visita às indústrias de Pedreira (SP), em 2005, foi estimado 
um consumo, à época, da ordem de 10.000 t/ano de argilas 
plásticas por esse segmento cerâmico brasileiro. Desde então, 
ainda mais a partir da incorporação da maior fábrica brasileira 
– Isoladores Santana, daquela cidade –, por 
um grupo internacional, houve a assimilação 
de novos produtos de grande porte, na linha 
de produção, a expansão do mercado e o 
aumento do consumo de insumos cerâmicos.

2.5 COLORIFÍCIOS

Os colorifícios dedicam-se à produção de 
fritas, esmaltes e pigmentos, utilizados para 
o recobrimento da face à vista de peças 
cerâmicas, como pisos e azulejos, utensílios 
de mesa, peças sanitárias e, eventualmente, 
de produtos estruturais de argila, como 
as telhas. Desta forma, os produtos dos 
colorifícios são responsáveis por parte do 
design e das propriedades mecânicas e 
estéticas da superfície das peças cerâmicas. 
Adicionalmente, possibilitam a cobertura 
de delgados filmes aplicados sobre metais 
e vidros. Produzem também matérias-primas para o engobe, 
que vem a ser a delgada camada aplicada sobre o suporte 
dos revestimentos cerâmicos, objetivando dar melhor 
adaptação à camada de recobrimento. A Figura 2.10 mostra 
um corte transversal em uma placa cerâmica, ilustrando as 
suas camadas constituintes.

No Brasil, existem cerca de 20 empresas atuando no 
setor de colorifícios, sendo várias subsidiárias de empresas 
multinacionais, metade delas concentrando a maior parte 
da produção nacional. Segundo CABRAL JR. et al. (2010c), 
as cinco maiores têm capacidade de 2.500 t/mês a 3.000 t/
mês e as demais entre 400 t/mês e 1.200 t/mês. A produção 
dos colorifícios, no ano de 2008, foi de aproximadamente 
500.000 t/mês de produtos diversos, indicados na Figura 2.11. 
As fritas, um dos mais peculiares produtos dos colorifícios, 
têm seu fluxograma de fabricação ilustrado na Figura 2.12. 

Embora o valor agregado dos produtos seja mais alto e 
o valor do frete não tão significativo, em comparação com 
o impacto do custo de transporte das matérias-primas 
empregadas no suporte de placas cerâmicas, os colorifícios 

localizam-se nas proximidades dos principais consumidores, 
atualmente as fábricas de cerâmica plana (de revestimentos) 
de Santa Gertrudes (SP) e de Criciúma (SC). Atendem também, 
a partir dali, os consumidores das demais regiões brasileiras.

No Nordeste, até o momento, apenas duas plantas 
estão implantadas, uma em Sergipe e outra no Rio Grande 
do Norte (Figura 2.13). A demanda regional é atendida por 
esses fabricantes e pelas fábricas do Sul-Sudeste, a partir de 
transporte rodoviário e, ocasionalmente, cabotagem.

As principais matérias-primas naturais e sintéticas utilizadas 
pelos colorifícios, bem como as respectivas quantidades 
comercializadas, são apresentadas no Tabela 2.10.

Estima-se que a participação das despesas com a totalidade 
de matérias-primas deva situar-se na faixa de 40% do custo 
total dos produtos, com os insumos minerais naturais sendo 
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Figura 2.12 - Processo de produção de fritas cerâmicas.

Figura 2.13 – Localização dos colorifícios instalados no Nordeste.



Atlas de Matérias-Primas Cerâmicas do Nordeste

37

responsáveis por mais de 20% do custo global de produção, 
apenas suplantado pelo gasto com o consumo energético (CABRAL 
JR et al., 2010c). Até chegar aos colorifícios, essas matérias-primas 
são beneficiadas (geralmente moídas a 200 mesh), e adquiridas 
a preços relativamente elevados, os mais expressivos de toda a 
cadeia produtiva minerocerâmica. 

A esses preços agregam-se importantes gastos com frete. Caso, 
por exemplo, dos feldspatos e caulins, matérias-primas que em sua  
maior parte saem do Nordeste para as fábricas do Sul e Sudeste. 

Dentre as substâncias empregadas, apenas o zircônio apresenta 
parcela importante do suprimento feito por meio de importações. 

Uma parcela significativa do abastecimento das matérias-
primas empregadas por esse subsetor é realizada por pequenas 
e médias empresas de mineração, que apresentam deficiências 
claras de qualidade e constância na oferta. Tais limitações, ante 
o dinamismo do mercado ceramista consumidor, têm provocado, 

MATÉRIA-PRIMA t/ANO PREÇO (R$/t)* VALOR (MIL R$)

Natural

Quartzo 149.746 140,00 20.964

Feldspatos 112.310 290,00 32.570

Argilas 29.949 250,00 7.487

Calcários 24.958 120,00 2.995

Caulim 37.437 400,00 14.975

Zircônio** 22.462 2000,00 44.924

Talco 7.487 420,00 3.145

Subtotal 127.060

Sintética

Boratos** 19.966 1.400,00 27.952

Óxido de zinco** 9.983 3.900,00 38.934

Vidro 62.394 300,00 18.718

Subtotal 91.270

Outros*** 19.966 -

Total 499.154 218.330

Obs.:* Preço - CIF; ** Em parte importado - conversão considerada de US$ 1,00 = R$ 2,00; *** Inclui carbonatos, minérios de 

lítio e barrilha, não se dispondo de informações sobre valores de comercialização; t = tonelada. Fonte: elaborado a partir de 

informações fornecidas por profissionais de empresas lideres do setor de colorifícios.

Tabela 2.10 – Matérias-primas utilizadas nos colorifícios brasileiros - base 2008. Fonte: CABRAL JR et al. (2010c).

de forma crescente, o interesse de investidores internacionais na 
mineração e no processamento dos insumos minerais necessários 
ao segmento. 

Por sua vez, os produtos dos colorifícios apresentam alto valor 
agregado, principalmente quando comparado aos preços de 
comercialização das matérias-primas naturais, caso das argilas, 
caulins, rochas feldspáticas e filitos, que também são destinadas 
à confecção das placas cerâmicas. Nesse sentido, enquanto 
as substâncias naturais são comercializadas por tonelada, os 
produtos dos colorifícios são vendidos por quilo, com preços 
variando de R$ 0,50/kg para fritas até de R$ 4,25/kg para 
granilhas (CABRAL JR et al., 2010c). 

Os bens minerais de interesse, existentes no Nordeste, com 
qualidade e diversidade, em parte apresentados nesse Atlas, 
devem cada vez mais atrair a atenção dos colorifícios e das 
empresas de mineração.
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Capítulo 3

Matérias-Primas Cerâmicas do Nordeste

As matérias-primas cerâmicas são bens minerais utilizados na 
composição de massas para a confecção dos diversos produtos, 
como placas cerâmicas, materiais sanitários, peças de cerâmica 
vermelha, etc. Desse modo, tais matérias-primas são incorporadas 
ao produto final, mesmo que suas fases cristalinas naturais sejam 
modificadas pelo processamento térmico. Na Região Nordeste, 
tratando-se da indústria instalada dos subsetores de cerâmica 
vermelha, de revestimentos cerâmicos, de cerâmica sanitária, de 
cerâmica branca e de colorifícios, os insumos minerais essenciais 
são os seguintes:

 • argilas de queima avermelhada, agrupadas em duas 
caregorias: i) argilas plásticas quaternárias, para cerâmica 
vermelha; ii) argilas formacionais, para cerâmica vermelha e 
revestimentos; 

 • argilas plásticas de queima clara, para sanitários, cerâmica 
branca, revestimentos e colorifícios;

 • caulim, para sanitários, revestimentos, cerâmica branca e 
colorifícios; 

 • feldspato, para sanitários, revestimentos, cerâmica branca e 
colorifícios; e

 • outros fundentes, substitutivos ou complementares ao 
feldspato, para os segmentos de revestimentos, cerâmica branca 
e sanitários. Nesse conjunto, são incluídos rochas e minerais 
industriais que favorecem as reações de sinterização quando 
agregados em determinadas quantidades às massas cerâmicas, 
como: rochas feldspáticas (por exemplo, aplitos, granitos, sienitos, 
alasquitos, nefelina sienitos, riolitos, traquitos, anortositos), talco, 
bentonita, diopsidio, filito, carbonatos, e rejeitos de pedreiras de 
rochas alcalinas, entre outros.

As principais ocorrências desses materiais no Nordeste são 
listadas e comentadas na sequência.

3.1 ARGILAS DE QUEIMA AVERMELHADA

Essas matérias-primas são denominadas, via de regra, de 
argilas comuns, ou de cerâmica vermelha, sobretudo quando 
destinadas a integrar o grupo de insumos especificamente 
utilizados por esse último segmento industrial. Essas argilas 
têm como principal característica a cor de queima em tons 
avermelhados. Tal propriedade é devida ao alto conteúdo de 
óxido de ferro total desses materiais, geralmente superior a 4%, 
conforme FACINCANI (1992), limiar comprovado em estudos 
diversos, a exemplo daquele realizado nas argilas do recôncavo 
baiano por MOTTA et al. (1996).

As argilas em questão apresentam ampla distribuição 
geográfica no Nordeste, e podem ser agrupadas 
segundo dois ambientes geológicos principais: as argilas 
quaternárias (aluvionares e de planície costeira); e as 
rochas argilosas de bacias sedimentares.

Ressalta-se que as argilas provenientes das bacias 
sedimentares, ou argilas formacionais, quando apresentam 
características fundentes mais pronunciadas, não se limitam a 
insumos para o setor de cerâmica vermelha. São empregadas, 
principalmente, pelo setor de revestimentos cerâmicos, 
sobretudo aqueles que utilizam a via seca em seu processo 
industrial.

Por outro lado, algumas argilas de queima clara são 
utilizadas para a produção de peças do segmento de cerâmica 
vermelha, como telhas, blocos e tijolos brancos ou claros. 
Essas últimas argilas podem ser também classificadas na 
categoria das argilas plásticas para cerâmica branca.

As ocorrências desses tipos de matérias-primas, observadas 
no âmbito deste Atlas, encontram-se listadas no Quadro 3.1.

QUADRO 3.1 – Ocorrências de argila para cerâmica vermelha observadas na Região Nordeste.

PONTO LOCAL ESTADO CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL/OCORRÊNCIA

AL-1 Passo de Camaragibe AL Argila arenosa, pouco plástica, da Formação Barreiras

AL-2 Passo de Camaragibe AL Argila plástica cinzenta aluvionar, coletada em pilha de estoque de indústria cerâmica

AL-3 Porto Real do Colégio AL Argila plástica cinza-escuro aluvionar, coletada na esteira de britador da indústria cerâmica

AL-5 Igreja Nova AL

Siltito ritmico, com alternância de camadas claras (+ silte) e escuras (+ argilas), mostrando-

se constante em frente com cerca de 15m de espessura (Formação Batinga, Cretáceo, Bacia 

de Sergipe). No detalhe, o material mostra partição em pastilhas. É destinado ao uso em 

revestimentos via seca, na Cerâmica Porto Rico, Cabo de Sto. Agostinho (PE)

BA-1 Camaçari BA

Composição de argilas formacionais: i) argilas vermelhas (duas jazidas), algo 

alteradas, da Bacia do Recôncavo, e: ii) argila cinza. Constituem massa para blocos, 

na Cerâmica Poty, de Camaçari 

BA-2 Alagoinhas BA

Conjunto de argilas usadas na preparação de massa para telha, na Cerâmica 

Simonassi Nordeste. Composição de argila fundente formacional (Cretáceo, Bacia do 

Recôncavo); e de argila cinza, plástica, de várzea 

CE-1 Russas CE
Massa cerâmica constituída por argilas aluvionares da planície do rio Jaguaribe, no 

município de Russas
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QUADRO 3.1 (Cont.) – Ocorrências de argila para cerâmica vermelha observadas na Região Nordeste.

PONTO LOCAL ESTADO CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL/OCORRÊNCIA

CE-2 Nova Olinda CE

Argila formacional (Formação Santana). O material mais alterado, do topo, é 

destinado para cerâmica vermelha. O argilito da base, mais duro e fundente, é 

destinado para cerâmica de placas, no Cabo de Sto. Agostinho (PE)

MA-1 Itapecuru Mirim MA
Massa para telha/bloco, constituída por mistura de argila de várzea, e argilas formacionais 

paleozóicas – dois tipos, argila clara e argila vermelha –, da Bacia do Parnaíba

MA-2 Timon MA
Massa constituída de argilas de várzea da planície do rio Parnaíba e seus tributários 

da margem esquerda

PB-1 Santa Rita PB
Argilas quaternárias de várzea, procedentes dos municípios de Santa Rita e Espírito 

Santo (Cerâmica Cincera)

PB-2 Mulungu PB
Argilas quaternárias de várzea (Cerâmica Cemarisa), procedentes dos municípios de 

Guarabira, Cuitegi, Araçagi e Mulungu

PB-5 Aparecida PB

Composição de dois materiais argilosos formacionais, da sequência pelítica da Bacia 

do Rio do Peixe (Formação Sousa, Cretáceo): um argilito, vermelho-escuro, da base da 

unidade; e outro, equivalendo a material alterado, do topo

PB-6 Sousa PB
Depósito formacional de siltito vermelho-escuro da Formação Sousa (Cretáceo), 

Grupo Rio do Peixe

PE-1 Gameleira PE

Pacote de um metro e meio de espessura de argila cinza-claro, com nível arenoso e 

seixos na base. Ocorre em ampla região arenosa, como bolsões argilosos subordina-

dos, na várzea do rio Sirinhaém, que tem como área-fonte leucogranitos

PE-2* Ribeirão PE

Argila plástica, de planície aluvial. Camada métrica, de cor azulada, que constitui 70% 

da composição da massa de blocos cerâmicos de queima clara da Cerâmica Elsa, de 

Ribeirão

PE-3 Panelas PE

Pequenas cavas no contato da lateral com o fundo de vale. Local em que um granito 

alterado fornece material colúvio-aluvionar, argilo-arenoso, para produção rudimentar 

de tijolos maciços

PE-4 Quipapá PE

Pequenas cavas de argila aluvionar, extraída para produção rudimentar de tijolos 

maciços. Planície aluvial encaixada em zona de domínio de rochas graníticas 

alteradas, fonte do material argilo-arenoso que alimenta a várzea

PE-5* Bodocó PE

Sedimentos síltico-argilosos, de cor cinza-claro, relacionados a depósitos de várzea. 

A camada de queima branca ocorre na porção superior, que possui cerca de um 

metro de espessura, e se sobrepõe a argila de queima avermelhada (localmente 

denominada de tabatinga)

PE-15 Buique PE

Camada de argilito de cor cinza-claro, com porções caulínicas esbranquiçadas, 

intercalado em arenitos da Formação Tacaratu. Trata-se de área de lavra da Mineração 

Geral do Nordeste (Grupo Brennand), atualmente paralisada

PE-16 Ibimirim PE
Camadas de folhelhos micáceos com finas laminações verdes e roxas, com intercalações 

de arenitos finos e calcarenitos (Formação Aliança). Área sem exploração

PE-17 Inajá PE Nível delgado (0,8m) de argila residual, sobre folhelho marrom da Formação Candeias

PE-18
Cabo de Santo 

Agostinho
PE

Riolito intemperizado, intensamente fraturado, com colorações cinzas a 

esbranquiçadas, de textura afanítica, pertencente à Suíte Vulcânica de Ipojuca. 

Trata-se de uma área com atividade extrativa de material de empréstimo

PI-1 Teresina PI

Massa para telha (principalmente) e blocos, constituída de mistura de argilas de 

várzea da planície do rio Parnaíba e tributários. Ocasionalmente, os materiais 

argilosos podem conter nódulos carbonáticos

PI-2 Teresina PI
Argila da planície aluvionar quaternária do rio Parnaíba, da sequência do topo do aluvião. 

O material é plástico e de boa trabalhabilidade. Compõe massas para telhas e blocos

PI-3 São João da Varjota PI
Camada de argila de planície quaternária, com dois metros de espessura, algo arenosa, 

extraída em pequena cava, para produção artesanal de tijolos maciços e cerâmica utilitária

PI-7 Piripiri PI

Argilito maciço cinza-claro (Formação Pimenteiras, Devoniano), em planalto rebaixado, 

coberto por cascalheira e camada laterítica, com afloramentos naturais e em poços de 

extração rudimentar. Rocha lavrada em blocos para trabalhos de escultura artesanal

RN-1
São Gonçalo do 

Amarante
RN

Argilas da várzea quaternárias do rio Potengi. Extraídas nos municípios de São Gon-

çalo do Amarante e Ielmo Marinho (Cerâmica Santa Edwiges)
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Argilas Quaternárias (Aluvionares e de Planície Costeira)

As argilas quaternárias englobam os depósitos argilosos 
das atuais planícies aluviais, as argilas das planícies costeiras 
e as argilas de depressões, como lagos, todos com idades 
menores que dois milhões de anos¹. São também comumente 
denominadas de argilas de várzea, sobretudo aquelas 
associadas a planícies aluviais. De forma geral, essas argilas 
são produtos da erosão de terrenos mais altos, próximos ou 
distantes, submetidas a transporte por água e depositadas em 
ambientes de menor energia, como os citados (Foto 3.1).

Nos ambientes deposicionais, as argilas associam-se com 
os demais sedimentos que estão sendo para ali transportados, 
dando origem, mais comumente, a massas argilosas com 

conteúdos variados de silte e areia. Desse modo, depósitos 
de argila pura são restritos a lentes ou camadas, e ocorrem 
associados a camadas/lentes de argila síltica e argila 
siltoarenosa. Nos ambientes de concentração da argila, que 
correspondem aos locais mais estagnados do sistema, é 
comum o acúmulo de matéria orgânica vegetal decomposta. 
A matéria orgânica decomposta acentua a coloração cinza do 
conteúdo argiloso e é determinante para certas propriedades, 
como plasticidade.

Ao depositarem-se e perderem a umidade, as argilas têm 
parte dos íons componentes, até então solubilizados pela água, 
precipitados em sua superfície, do que resultam sedimentos 
com conteúdo geralmente alto de óxidos e hidróxidos de ferro, 
fator determinante da coloração avermelhada, que então 
se acentua. Durante a evolução do depósito, e a oscilação 
do nível freático, sucedem-se processos de dissolução e 
reprecipitação, auxiliados por atividades biológicas, processos 
que geralmente contribuem para o aumento da quantidade 
de óxidos cromóforos.

Do ponto de vista da mineralogia, a composição das 
argilas quaternárias registra a predominância da caulinita, 
argilomineral originado nos solos das áreas-fontes, caso 
prevaleçam condições quentes e úmidas. A presença de 
esmectita também é marcante, sobretudo quando os solos 
são gerados em locais mais secos, situação comum na região 
nordestina. Assim, embora, em geral, a caulinita seja o 

PONTO LOCAL ESTADO CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL/OCORRÊNCIA

RN-2 Itajá RN
Argilas da várzea quaternárias do Rio Piranhas ou Açu, procedentes dos municípios 

de Açu, Itajá e Ipanguaçu (Cerâmica Tecnocerâmica)

RN-3 Parelhas RN
Argilas quaternárias procedentes de várzea e açudes, nos municípios de Taperoá (PB) 

e Santa Cruz (RN) – Cerâmica Dois Irmãos

RN-4 Apodi RN
Composição da massa cerâmica (Cerâmica Tmelo). Argilas de planície aluvionar, procedentes 

do município de Apodi e Mossoró 

RN-5 Dix-Sept Rosado RN
Sequência argilogipsífera, intercalada com niveis argilíticos, um vermelho e outro 

verde, associados a calcários e margas da Formação Jandaíra, Bacia Potiguar

SE-1 Itabaianinha SE
Massa para blocos, pré-processada na Cerâmica São José, cujo principal componente é uma 

argila plástica aluvionar quaternária, cinza-escuro

SE-2 Itabaiana SE
Massa para blocos da Cerâmica Bloco Bom, composta por argila aluvionar quaternária, 

cinza-escuro, e argila arenosa, proveniente de manto de alteração rochosa

SE-3* Itabaianinha SE
Argila plástica aluvionar, de queima clara, da região de Tomar do Geru, usada para 

produção de telha branca

SE-5 Divina Pastora SE
Pacote de argilito cinza-amarelado, maciço, extraído em corte com nove metros de 

altura (Cretáceo - Bacia de Sergipe)

SE-6 Riachuelo SE

Pacote de cerca de 10m, constituído de argilito cinza a creme na base, e siltito 

fossilífero no topo, com passagens carbonáticas na porção média e no topo (Cretáceo-

Bacia de Sergipe). Material lavrado para revestimentos via seca

SE-7 Cedro de São João SE

Frente de lavra com10m x150m x 300m de siltito rítmico, com camadas cinza-claro (+ síltica) 

e cinza-escuro (+ argilosa), da Formação Batinga, Bacia de Sergipe. Destinada à fabricação de 

revestimentos cerâmicos – Indústria Pamesa, Cabo de Sto. Agostinho (PE)

(*) Materiais de queima clara, que são utilizados para produtos da cerâmica estrutural, como telhas e blocos. Essas argilas também 

podem ser enquadradas na categoria das argilas plásticas

QUADRO 3.1 (Cont.) – Ocorrências de argila para cerâmica vermelha observadas na Região Nordeste.

Foto 3.1 – Depósitos argilosos de várzea, em Ipojuca (PE).

¹A maioria desses depósitos tem idades inferiores a 10.000 anos.
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componente majoritário, a concentração de esmectita pode 
prevalecer em alguns depósitos quaternários do Nordeste. 
Outro componente argiloso, a illita, também pode ser 
encontrada, geralmente por quebra e decomposição de 
minerais micáceos.

As composições química e mineralógica de parte das 
argilas quaternárias cadastradas podem ser vistas na 
Tabela 3.1. Adicionalmente, no Capítulo 5, em que se 
apresenta um catálogo das matérias-primas cerâmicas 
do Nordeste estudadas, é listado todo o conjunto de 
resultados obtidos para essa categoria de materiais.

TABELA 3.1 – Composição química e mineralógica de algumas argilas quaternárias cadastradas.

PONTO
COMPOSIÇÃO QUÍMICA (% EM PESO) MINERALOGIA*

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O P.F. K I Q O

AL-2 (Passo de 

Camaragibe)
60,8 22,2 4,36 1,06 0,18 0,63 2,26 0,25 7,61 35 22 35 8

CE-1 (Russas) 61,90 17,10 5,98 0,83 1,16 1,39 3,30 1,45 5,80 22 18 27 33

MA-1a 

(Itapecuru Mirim)
61,4 20,3 4,74 1,28 <0,1 0,81 1,6 0,25 9,31 9,5 32,5 47 11

MA-2 (Timon) 66,7 15 6,14 1,06 0,36 0,93 2,2 0,29 6,68 16 22 49 13

PB-1 (Santa Rita) 53,7 19,0 10,10 1,19 1,46 2,34 2,64 0,99 7,9 14 34,5 32 21

PE-3 (Panelas) 59,3 28,4 3,41 0,99 0,03 0,17 0,58 nd 6,8 66 6 26 2

PI-2a (Teresina) 64,30 16,80 6,23 1,27 0,48 0,98 1,93 0,22 7,8 10 38 32 20

PE-6a (Palmares) 60,0 25,1 3,46 1,24 0,18 0,31 1,48 0,14 7,7 50 14 30 6

RN-1 (São 

Gonçalo do 

Amarante)

49,5 19,3 11,7 1,24 1,45 3,47 3,16 1,13 8,19 10 40 26 24

SE-1a 

(Itabaianinha)
60,80 17,10 7,56 0,80 1,27 1,59 1,80 0,81 7,82 20 25 40 15

*Estimada a partir da análise química, com apoio de DRX-Difratometria de Raios X. P.F. Perda ao Fogo; K-caulinita; 
I-illita (+feldspato); Q-quartzo; O-outros

Na Região Nordeste, encontra-se uma série de ambientes 
propícios ao acúmulo de argilas detríticas, destacando-se as 
argilas de várzea, nos fundos dos vales atuais. Sejam ligados 

Figura 3.1 – Diagrama granulométrico de Winkler, para uso de argilas em 
cerâmica vermelha. A-materiais complexos; B-telhas, capas; C-blocos, 
lajes; D-tijolo maciço. Extraído de PRACIDELLI, MELCHIADES (1997).

A
rgila arenosa

A

B

C

D

Entre os minerais não argilosos, o quartzo predomina e 
tem conteúdo marcante em todas as argilas quaternárias, 
constituindo a maioria dos grãos de silte e areia. Outros 
minerais que ocorrem com frequência são os feldspatos, as 
micas, os minerais pesados e opacos.

Quanto ao uso da argila na produção de cerâmica vermelha, 
são desejáveis matérias-primas que atendam, ao máximo, as 
principais exigências de todas as etapas do processo, quais 
sejam: boa plasticidade e resistência mecânica, natural e a seco, 
na etapa de conformação da peça; contração moderada e 
permeabilidade suficiente para não causar trincas, na etapa de 

secagem; boa sinterização e resistência mecânica após queima, 
sem deformação ou trincas; e atribuir ao produto coloração 
adequada.

O conjunto desejado de propriedades pode ser obtido a 
partir da mistura de argilas mais e menos plásticas, e do controle 
de parâmetros físicos e químicos das matérias-primas. Uma 
vez conhecidas as características gerais das argilas utilizadas, 
o controle da massa pode ser feito pelo corte granulométrico, 
ou seja, impondo limites da quantidade de resíduo em 
determinadas peneiras (p. ex. resíduo nas peneiras ABNT 200# 
e 325#). No caso da necessidade de manter maior controle 
da mistura, parâmetros experimentais, físico-cerâmicos, podem 
ser medidos, como: retração de secagem, retração de queima, 
resistência mecânica, absorção d´água, etc.; ou mesmo feito 
acompanhamento por análise química. À medida que o sistema 
produtivo torna-se automatizado e envolva temperaturas mais 
elevadas, os controles devem ser mais eficientes.

Um exemplo da granulometria de massas para os diversos 
produtos é ilustrado no diagrama de WINKLER, na Figura 3.1.
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aos cursos d’água maiores, como é o caso do vale do rio Parnaíba 
e seus afluentes (polos de Teresina-PI e Timon-MA), vale do rio 
Jaguaribe (polo de Russas-CA) e vale do São Francisco; sejam 
ligados aos cursos de rios menores, como o vale do rio Açu 
(RN). Também em açudes. Na planície costeira, por sua vez, 
igualmente é extraída argila para cerâmica vermelha, embora 
de forma mais pontual que nos ambientes de várzea. 

A Figura 3.2 ilustra a distribuição dos depósitos quaternários 
nordestinos de argila.

Considerando o histórico da atividade, a localização das 
áreas de extração, e a legislação mineral e ambiental incidente, 
a atividade extrativa em áreas de várzea cerca-se de uma série 
de dificuldades, a destacar: a) sazonalidade da lavra, uma 
vez que a mineração geralmente é restrita aos períodos de 
seca; b) exaustão de reservas, motivada pelo porte, em geral 
pequeno, de boa parte dos depósitos, e por longos períodos 
de extração; c) conflitos com o progressivo avanço de manchas 
urbanas, bem como com outras formas de uso do solo, como 
agricultura, afora eventual inundação permanente, a partir da 

instalação de reservatórios e açudes; e d) controle e progressivas 
restrições da mineração, em decorrência da legislação ambiental, 
em especial porque boa parte dos depósitos situa-se em Áreas de 
Preservação Permanente (APPs).

Para a produção sustentável de cerâmica vermelha, torna-se 
necessária, portanto, a paulatina substituição das argilas de várzea 
por argilas formacionais. Isso já se verifica, tratando-se da fabricação 
de revestimentos cerâmicos, e tende a se repetir, também, no caso 
da parcela dos produtores de cerâmica vermelha com plantas 
industriais situadas nas proximidades de depósitos argilosos de 
bacias sedimentares. Para isso, entretanto, há algumas dificuldades, 
em decorrência das alterações exigidas nos processos de produção. 
Por exemplo, para a preparação da matéria-prima e a conformação 
de produtos, ao serem substituídas as argilas quaternárias por rochas 
sedimentares argilosas, é exigido o emprego de equipamentos 
com mais robustez, e custo mais elevado. Aspecto esse crítico, em 
especial para a produção mais rudimentar de cerâmica vermelha.

A Tabela 3.2 exibe as características cerâmicas de algumas das 
argilas quaternárias estudadas.

TABELA 3.2 – Características cerâmicas de algumas argilas quaternárias do Nordeste.

TEMPERATURA 
DE QUEIMA

PARÂMETRO
MASSA/
RUSSAS 
(CE-01)

ARGILA PRETA 
(CER. BBMENDES) 

(MA-1)

COLUVIO/
PANELAS 

(PE-3)

ARGILA SILTOSA 
(CER. NATÁLIA)

(PE-06A)

MASSA
(CER. 

MAFRENSE) 
(PI-1)

110ºC

Umidade de 
Conformação (%)

22,8±0,1 10,3±0,1 8,5±0,6 18,7±0,1 26,2±0,1

Contração de 
Secagem (%)

5,6±0,0 1,5±0,0 0,0±0,0 3,8±0,0 7,2±0,0

Tensão Ruptura na 
Flexão (MPa)

10,5±0,0 6,5±1,2 1,5±0,5 6,5±0,5 16,0±1,1

Cor Marrom Marrom-claro Creme Marrom-claro Marrom-escuro

850ºC

Perda ao fogo (%) 8,2±0,1 3,8±0,1 7,4±0,0 5,7±0,1 6,6±0,0

Contração Linear na 
Queima (%)

1,0±0,0 0,7±0,0 0,7±0,0 0,8±0,0 0,0±0,0

Contração Linear 
Total (%)

2,5±0,0 1,5±0,0 0,7±0,0 4,6±0,0 7,2±0,0

Tensão Ruptura na 
Flexão (MPa)

13,1±2,1 7,5±0,0 1,9±0,3 8,0±0,4 19,6±2,1

Absorção d´Água (%) 16,7±1,3 12,5±0,7 20,0±0,6 16,3±0,3 11,2±0,4

Porosidade Aparente 30,6±1,5 24,5±1,1 35,0±0,7 30,1±0,4 22,2±0,8

Massa Específica 
Aparente (g/cm³)

1,83±0,05 1,96±0,03 1,75±0,03 1,85±0,01 1,98±0,01

Cor Laranja-claro Laranja-claro Laranja-claro Laranja-claro Vermelho

950ºC

Perda ao fogo (%) 8,4±0,1 4,0±0,1 7,6±0,0 6,1±0,1 6,8±0,1

Contração Linear na 
Queima (%)

2,0±0,0 2,0±0,0 1,0±0,0 1,7±0,0 0,0±0,0

Contração Linear 
Total (%)

3,4±0,0 2,8±0,0 1,0±0,0 5,4±0,0 7,2±0,0

Tensão Ruptura na 
Flexão (MPa)

14,5±0,8 15,6±3,7 3,0±0,5 9,9±0,8 28,7±0,9

Absorção d´Água (%) 16,2±0,9 10,5±0,3 19,4±0,1 15,9±0,2 9,4±0,3

Porosidade Aparente 29,7±2,2 21,1±2,1 34,2±0,8 29,7±0,4 19,1±0,5

Massa Específica 
Aparente (g/cm3)

1,84±0,03 2,00±0,14 1,76±0,05 1,87±0,00 2,03±0,01

Cor Laranja-claro Laranja-claro Laranja-claro Laranja-claro Vermelho-claro
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Figura 3.2 – Distribuição dos principais depósitos de argilas quaternárias, no Nordeste. Adicionalmente, toda a rede de drenagem 
(perene e intermitente) é passível de conter pequenas reservas, fonte de matérias-primas para diversas cerâmicas e olarias.
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Argilas de Bacias Sedimentares (Formacionais)

As argilas das bacias sedimentares, também denominadas 
formacionais, são aquelas relacionadas às formações 
geológicas mais antigas – com idades entre 2 milhões 
de anos a 540 milhões de anos –, que os depósitos do 
Quaternário. Os depósitos formacionais estão expostos em 
níveis planálticos diversos, constituindo colinas, tabuleiros, 
etc. (Foto 3.2). No Nordeste, estão hospedados em diversas 
bacias, que cobrem boa parte da região, algumas delas 
estendendo-se por vários Estados, como a Bacia do Parnaíba 
(vide Figura 3.2).

As ocorrências dessa natureza, cadastradas neste Atlas, 
estão listadas no Quadro 3.2.

Os pacotes argilosos formacionais de interesse cerâmico 
consistem em rochas compactadas, como folhelhos, 
argilitos, siltitos, ritmitos e outras rochas de natureza 
pelítica (Fotos 3.3 e 3.4), denominadas, no jargão cerâmico, 
como taguás.

Quanto ao aspecto químico e mineralógico, os taguás 
são compostos, predominantemente, por argilominerais 
2:1 (TOT)¹, principalmente a illita, o que lhes confere 
propriedades fundentes. A caulinita ocorre de forma secundária, 
concentrando-se, sobretudo, nos mantos de alteração mais 
evoluídos. Além disso, o taguá apresenta alto conteúdo 

ferruginoso, que propicia cor de queima avermelhada e acentua 
a propriedade de fundência desses materiais. 

Outra característica importante é o porte dos depósitos. São 
pacotes argilosos contínuos e com relativa homogeneidade, 
embora com variações faciológicas horizontais e verticais 
significativas, o que influi no desempenho cerâmico das matérias-
primas. As variações são diversas: de granulometria (pacotes 
mais arenosos ou mais argilosos); de composição química 
(domínios predominantemente carbonáticos, mais alcalinos); 
e de composição dos argilominerais (variação nas proporções 
entre illita, esmectita e caulinita), entre outras. A Tabela 3.3 
apresenta a composição química e mineralógica média de 
algumas argilas de queima avermelhada, cadastradas neste 
trabalho, com ocorrência nas bacias sedimentares nordestinas.

Foto 3.2 – Superfície planáltica, na Bacia do Parnaíba, no sul do Piauí.

LOCALIZAÇÃO AMBIENTE GEOLÓGICO

Bacia do Parnaíba (PI/MA) Sequência pelítica do Paleozoico da Bacia do Parnaíba

Bacia do Araripe (PE/CE/PI) Folhelhos e argilitos cretácicos das formações Brejo Santo e Santana

Bacia Potiguar (RN/CE) Argilitos cretácicos da Formação Jandaíra

Bacia do Rio do Peixe (PB) Folhelhos cretácicos da Formação Sousa

Bacia do Jatobá (PE) Folhelhos e argilitos silurianos, devonianos e jurássicos das formações Tacaratu, Inajá e Aliança

Sub-bacia do Cabo (PE) Folhelhos e argilitos cretácicos da Suite Vulcânica de Ipojuca

Bacia Sergipe-Alagoas (SE/AL)

Siltitos e varvitos cretácicos da Formação Batinga, que afloram desde Igreja Nova (AL) a Cedro de São 

João (SE). Argilitos e folhelhos cretácicos das formações Penedo e Calumbi, com ocorrência na porção 

leste da Bacia

Bacias do Recôncavo e 

Tucano (BA)

Ocorrências diversas de argilitos, siltitos e folhelhos, de formações cretáceas, com destaque para as zonas 

produtoras de Camaçari, Dias D´Ávila e Alagoinhas, entre outras cidades baianas

QUADRO 3.2 – Principais ocorrências de argilas formacionais, para cerâmica vermelha e revestimentos, no Nordeste.

Foto 3.3 – Argilas formacionais (argilitos) da Bacia do Araripe, 
região de Nova Olinda (CE).

Foto 3.4 – Folhelho da Bacia do Araripe, Nova Olinda (PE).

¹Arranjo estrutural 2:1 do argilomineral, ou seja, formado por duas camadas externas de tetraedros (T) de silício e oxigênio, e uma camada intermediária de 
octaedros (O) de oxigênio e alumínio (ou Fe, Mn, etc.).
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Os taguás são mais abundantes que as argilas 
quaternárias, possuem ampla distribuição no território 
nacional e apresentam bom desempenho cerâmico, 
sobretudo no processamento térmico. Essas características 
vêm possibilitando o uso crescente, em substituição às argilas 
de várzea, com vantagens técnicas e ganhos ambientais, 
considerados os processos extrativos, pois constituem 
depósitos mais espessos e homogêneos, posicionados em 
situações topográficas mais favoráveis para a lavra (fora das 
áreas de inundação). O uso dos taguás vem sustentando 
a produção em larga escala e expansão da indústria de 
revestimentos cerâmicos via seca, hoje responsável por 70% 
da produção nacional. Como exemplo brasileiro, no Polo 
Cerâmico de Santa Gertrudes (SP), são consumidas cerca de 
sete milhões de tonelada/ano de taguás para a produção de 
placas cerâmicas via seca. 

Para melhorar o desempenho tecnológico no processo cerâmico, 
a indústria de placas cerâmicas busca nas argilas formacionais, 
isoladas ou combinadas, massas que possam permitir a queima 
rápida, com absorção d’água baixa, sem trincas ou empenamentos, 
em temperaturas em torno de 1.030ºC a 1.100ºC. Para a cerâmica 
vermelha, com queimas inferiores a 950ºC, as argilas formacionais 
ajudam na sinterização das peças. Podem ser usadas, misturadas 
ou não, às argilas de várzea, e exigem equipamentos mais 
robustos, quando empregadas isoladamente.

No cenário nordestino, se destacam, como áreas-fonte de 
argilas formacionais a Bacia do Recôncavo, a Bacia Sergipe-
Alagoas e a Bacia do Araripe, entre outras, no fornecimento 
de argilas para a indústria de pisos e revestimentos, bem como 
para produção de cerâmica vermelha.

As características cerâmicas de algumas das argilas formacionais 
que constam neste Atlas são mostradas na Tabela 3.4.

TABELA 3.3 – Composição química e mineralógica de algumas argilas formacionais do Nordeste.

PONTO
COMPOSIÇÃO QUÍMICA (% EM PESO) MINERALOGIA*

U
SO

S

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O P.F. K I Q O

AL-5 (Igreja Nova) 68,1 12,7 4,34 0,68 2,47 1,84 3,68 1,56 4,2 15 25 38 22 2

BA-2 (Alagoinhas) 54,5 19,5 5,77 0,96 0,06 1,92 5,20 0,12 9,8 5 45 31 19 1

CE-2 (Nova Olinda) 55,5 17,7 8,84 1,00 0,96 3,15 3,60 0,14 8,8 12 32 42 14 2

MA-1b (Itapecuru Mirim) 71,9 13,7 2,7 0,8 0,3 1,0 3,3 0,9 4,6 17 25 46 12 1

PB-5 (Aparecida) 49,2 19,7 11,70 1,28 1,67 3,54 2,96 1,20 7,9 11 40 26 23 2

PE-15 (Buique) 64,6 22,8 0,96 1,31 <0,10 0,33 1,90 <0,1 7,3 41 17 38 4 2a

PE-16 (Ibimirim) 39,4 9,2 5,20 0,55 19,10 4,71 1,53 0,28 18,9 7 16 29 48 0

PE-18b (Cabo de Santo 

Agostinho)
71,7 15,8 1,82 0,12 0,17 <0,1 2,69 1,64 4,8 20 32 40 8 3

RN-5 ( Dix-Sept Rosado) 51,8 16,6 9,07 0,93 1,42 3,93 5,93 0,27 9,4 20 37 20 23 0

SE-6 (Riachuelo) 39,2 11,6 5,54 0,61 18,80 2,18 2,30 0,64 18,5 2 27 26 45 2a

SE-7 (Cedro de São João) 69,4 10,7 4,33 0,67 3,88 1,33 2,64 1,60 4,8 7 39 45 9 2b

*Estimada a partir da análise química, com apoio de DRX-Difratometria de Raios X. P.F. Perda ao Fogo; K-caulinita; I-illita 
(+feldspato); Q-quartzo; O-outros. Usos:  0-não explotado; 1-Tijolos, blocos e telhas; 2-Revestimentos - a) via seca, b) via úmida; 

3-material de empréstimo

TEMPERATURA 
DE QUEIMA PARÂMETRO

ARGILITO 
VERMELHO DE 
NOVA OLINDA

(CE-02)

ARGILA 
FORMACIONAL 

BRANCA (CERÂMICA 
BBMENDES)

(MA-01)

TAGUÁ 
VERMELHO 
(CERÂMICA 
MAFRENSE)

(PI-02)

ARGILITO 
CINZA MACIÇO 

(PIRIPIRI)
(PI-07)

110ºC

Umidade de Prensagem 

(%)
14,9±0,5 10,0±0,3 27,1±0,1 8,8±0,2

Contração de Secagem 

(%)
2,6±0,0 0,8±0,0 7,0±0,0 0,2±0,0

Tensão Ruptura Flexão 

(MPa)
4,6±0,5 9,4±0,7 9,4±0,8 3,3±0,4

Cor Marrom Marrom-claro Marrom-claro Cinza

TABELA 3.4 – Características cerâmicas de algumas argilas formacionais do Nordeste, em diversas temperaturas de queima.
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TEMPERATURA 
DE QUEIMA PARÂMETRO

ARGILITO 
VERMELHO DE 
NOVA OLINDA

(CE-02)

ARGILA 
FORMACIONAL 

BRANCA (CERÂMICA 
BBMENDES)

(MA-01)

TAGUÁ 
VERMELHO 
(CERÂMICA 
MAFRENSE)

(PI-02)

ARGILITO 
CINZA MACIÇO 

(PIRIPIRI)
(PI-07)

850ºC

Perda ao fogo (%) 5,5±0,1

Contração Linear na 

Queima (%)
0,6±0,0

Contração Linear Total (%) 7,6±0,0

Tensão Ruptura na Flexão 

(MPa)
27,1±1,7

Absorção d´Água (%) 11,6±0,2

Porosidade Aparente 22,7±0,3

Massa Específica 

Aparente (g/cm3)
1,96±0,01

Cor Vermelho

950ºC

Perda ao fogo (%) 3,8±0,1 5,7±0,1

Contração Linear na 

Queima (%)
0,7±0,0 2,8±0,0

Contração Linear Total 

(%)
1,5±0,0 9,6±0,0

Tensão Ruptura na Flexão 

(MPa)
7,5±0,0 28,1±1,7

Absorção d´Água (%) 12,5±0,7 6,9±0,3

Porosidade Aparente 24,5±1,1 14,6±0,6

Massa Específica 

Aparente (g/cm3)
1,96±0,03 2,10±0,01

Cor Laranja-claro Vermelho

1.050ºC

Perda ao fogo (%) 7,2±0,1 4,0±0,1 6,7±0,0

Contração Linear na 

Queima (%)
8,3±0,0 2,0±0,0 8,6±0,0

Contração Linear Total 

(%)
10,7±0,0 2,8±0,0 8,7±0,0

Tensão Ruptura na Flexão 

(MPa)
25,9±5,4 15,6±3,7 44,5±3,4

Absorção d´Água (%) 0,5±0,1 10,5±0,3 2,5±0,2

Porosidade Aparente 1,2±0,4 21,1±2,1 6,2±0,6

Massa Específica 

Aparente (g/cm3)
2,53±0,02 2,00±0,14 2,45±0,12

Cor Vermelho Laranja-claro Vermelho-escuro

1.150ºC

Perda ao fogo (%) Sobrequeima² 6,8±0,1

Contração Linear na 

Queima (%)
Sobrequeima² 10,2±0,

Contração Linear Total 

(%)
Sobrequeima² 10,3±0,0

Tensão Ruptura na Flexão 

(MPa)
Sobrequeima² 42,6±2,0

Absorção d´Água (%) Sobrequeima² 0,3±0,1

Porosidade Aparente Sobrequeima² 0,8±0,3

Massa Específica 

Aparente (g/cm3)
Sobrequeima² 2,56±0,09

Cor Vermelho-escuro Vermelho-escuro

TABELA 3.4 (Cont.) – Características cerâmicas de algumas argilas formacionais do Nordeste, em diversas temperaturas de queima.

² Sobrequeima é uma fase avançada do processo de sinterização, com deformação acentuada/fusão do corpo de prova, por expansão de gases.
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3.2 ARGILAS PLÁSTICAS DE QUEIMA CLARA 

As argilas plásticas de queima clara são constituídas 
essencialmente por caulinita, podendo conter quantidades 
menores de illita e esmectita, e minerais não argilosos, como 
quartzo, feldspato e mica. A queima branca ou clara deve-se 
ao baixo conteúdo de óxidos cromóforos, como o ferro.

Baseado no ciclo das argilas (MILLOT, 1970), e como 
referido em MOTTA et al. (1993, 2004), os depósitos 
brasileiros dessas matérias-primas podem ser agrupados em 
dois tipos principais: sedimentares detríticos e alterita.

Os primeiros são constituídos de caulinita detrítica, que é 
erodida dos mantos de alteração, transportada e depositada 
em ambientes sedimentares, sendo mais comuns os 
ambientes atuais de várzea e de planície costeira. Os depósitos 
ocorrem na forma de lentes, geralmente de pequeno porte, 
intercaladas em sedimentos arenosos, arenoargilosos e 
orgânicos. Como exemplos de depósitos de planície costeira, 
podem ser citados os da região de Canavieiras (BA) e do Cabo 
de Santo Agostinho (PE), entre outros (Fotos 3.5 e 3.6). Em 
ambiente de várzea, no Nordeste, são conhecidos diversos 
depósitos de pequeno porte, como o de Alhandra (PB).

Outras ocorrências de argilas cauliníticas de queima 
branca podem estar associadas a sedimentos pré-atuais (plio-
pleistocênicos), muitas vezes alçados topograficamente em 
relação às várzeas. Nas bacias sedimentares, os depósitos de 
argilas sedimentares detríticos são mais raros.

As principais ocorrências de argilas plásticas de queima clara 
na Região Nordeste encontram-se relacionadas no Quadro 3.3.

Foto 3.5 – Argila de planície costeira da região do Cabo de Santo 
Agostinho (PE).

Foto 3.6 – Detalhe de material argiloso plástico da região do 
Cabo de Santo Agostinho (PE).

QUADRO 3.3 – Principais ocorrências de argilas plásticas no Nordeste.

PONTO LOCAL UF GEOLOGIA E/OU DESCRIÇÃO DO MATERIAL COLETADO

AL-4 Igreja Nova AL
Argila plástica quaternária aluvionar, arenosa, que ocorre em ampla planície estrangulada, de 

tributário do rio São Francisco. Há potencial para ocorrência de lentes argilosas mais puras

BA-3 Itapicuru BA
Argila plástica quaternária aluvionar, orgânica, pura, associada a pequenos cursos d´água, 

comum na região, usada para produção de telha branca em Itabaianinha (SE)

BA-4 Itanagra BA
Argila formacional plástica, a semiplástica, decorrente da alteração de pelitos da Bacia do Recôncavo. 

Ocorre em diversos pontos da região. Potencial para uso em cerâmica branca e revestimentos

BA-5 Camacan BA
Argila plástica, de alteração intempérica de metapelitos do Grupo Rio Pardo. Ocorrência com 

espessura superior a cinco metros, associada a planalto rebaixado

PB-3 Alhandra PB
Argila plástica aluvionar quaternária, cinza, associada a planície ribeirinha, com camada orgânica no 

topo e areia na base. Usada na produção de sanitários, em fábricas de Pernambuco e da Paraíba

PE-5 Bodocó PE
Sedimentos síltico-argilosos delgados, de cor cinza-claro, sobrepostos a camada de argila de queima 

vermelha, em ambiente de várzea. Material usado para fabricação de telha branca na cidade do Crato (CE)

PE-6 Palmares PE
Lentes de argila plástica quaternária aluvionar, de cor cinza, siltosa, presentes em extensa planície 

arenosa. Jazida em fase de pesquisa mineral

PE-7 Caruaru PE
Argila plástica quaternária aluvionar, extraída em períodos anteriores, com lavra paralisada por 

motivos ambientais

PE-8
Cabo de Santo 

Agostinho
PE

Argila plástica aluvionar quaternária, de cor cinza, algo orgânica no topo, em região de transição 

entre a planície aluvionar e costeira. Presença de rochas vulcânicas na área-fonte

PE-9
Cabo de Santo 

Agostinho
PE

Argila plástica aluvionar quaternária, de cor cinza, algo orgânica no topo, em região de transição 

entre a planície aluvionar e costeira, com rochas vulcânicas na área-fonte

PE-10 Caeté-Ipojuca PE
Argila plástica aluvionar quaternária, de cor cinza, pura, em região de transição entre a planície 

aluvionar e costeira, com rochas vulcânicas na área-fonte

PE-11 Ipojuca PE
Argila plástica aluvionar quaternária, de cor amarela in natura, limpa, com alta plasticidade, em 

região de transição entre a planície aluvionar e costeira. Presença de rochas vulcânicas no entorno
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Os depósitos tipo alterita resultam da alteração de 
rochas portadoras de minerais aluminossilicaticos, como 
argilominerais e feldspato. Esses depósitos mostram relação 
com a evolução geomorfológica cenozoica. Alguns depósitos 
típicos são as argilas plásticas de alteração, em Oeiras e 
Campo Grande, no Piauí (Fotos 3.7 a 3.9); e do Recôncavo 
Baiano e Camacã, na Bahia.

Sob o ponto de vista químico, uma argila plástica ideal 
deve ter alto conteúdo de alumina (~30% de Al2O3); baixo 
teor de ferro (~1,0% de Fe2O3); e algum conteúdo de óxidos 
fundentes (>1,0% de K2O). O alumínio está presente na argila 
de forma inversa à quantidade de areia quartzosa na amostra. 
O baixo conteúdo de ferro está relacionado à condição de 
lixiviação permanente do depósito. E o conteúdo de potássio 
decorre da presença do mineral illita. 

Em geral, os depósitos de argilas de queima clara 
detríticos (várzeas e planície costeira), apresentam baixo 
conteúdo de potássio, baixo a médio conteúdo de ferro e 
proporção variável de argila/areia. Por sua vez, os depósitos 
de alterita, em condições especiais, podem combinar baixa 
quantidade de ferro com boa quantidade de potássio. Nesses 
depósitos, no entanto, o comum é a presença de estratos 
algo arenosos, com baixo conteúdo de ferro e de óxidos 
fundentes. A Tabela 3.5 apresenta características químicas 
e mineralógicas de alguns dos depósitos cadastrados.

Do ponto de vista da aplicação cerâmica, uma das 
características mais importantes desse tipo de matéria-prima 
é sua plasticidade, que facilita a conformação de peças e 
confere resistência mecânica ao produto ainda crù. No 
entanto, para cada setor de aplicação são buscadas algumas 
propriedades específicas. No uso em revestimentos, maior 
aplicação das argilas plásticas, é desejável que a matéria-
prima tenha uma distribuição granulométrica ampla, de 
modo a permitir uma boa densificação na prensagem; e 
não tenha material orgânico em excesso. Especificamente 
para o uso em sanitários, setor com processos de produção 
complexos e em expansão no Nordeste, é requerido o 
emprego de argilas mais ricas em matéria orgânica, com 
distribuição granulométrica mais estreita, baixo conteúdo de 

PONTO LOCAL UF GEOLOGIA E/OU DESCRIÇÃO DO MATERIAL COLETADO

PE-12
Cabo de Santo 

Agostinho
PE

Argila plástica aluvionar quaternária, de cor amarelo, em região de transição entre a planície 

aluvionar e costeira. Presença de rochas vulcânicas no entorno. Uso na fabricação de sanitários

PI-4 Oeiras PI
Argilito branco/esbranquiçado, resultante da lixiviação, in situ, de sedimentos paleozóicos da 

Bacia do Parnaíba. Depósito em segmento planáltico preservado

PI-5
Campo Grande 

do Piauí
PI

Argilito branco/esbranquiçado, resultante da lixiviação, in situ, de sedimentos paleozóicos da 

Bacia do Parnaíba. Depósito em segmento planáltico preservado

PI-6 Floriano PI
Argila colúvio-aluvionar cinza, quaternária, com ampla área de ocorrência em fundo de vale de 

segmento planáltico

RN-6 Apodi RN
Argila plástica aluvionar quaternária, associada à várzea do riacho da Barra, afluente do rio Apodi. 

Trata-se do principal depósito quaternário de argila caulinítica do Rio Grande do Norte

SE-3 Itabaianinha SE
Argila plástica aluvionar quaternária, associada a pequenos córregos da região de Tomar do Geru 

e Itabaianinha, usada para produção de telha branca em Itabaianinha

QUADRO 3.3 (Cont.) – Principais ocorrências de argilas plásticas no Nordeste.

sais solúveis e baixa área superfícial específica. Na região do 
Cabo de Santo Agostinho (PE), são encontradas argilas com 
essas características.

Foto 3.7 – Ocorrência de argilas plásticas na região de Oeiras (PI).

Foto 3.8 – Detalhe da argila plástica de Oeiras (PI).

Foto 3.9 – Afloramento de argilas plásticas, na região de Campo 
Grande do Piauí (PI).



CPRM - Serviço Geológico do Brasil

52

TABELA 3.5 – Argilas plásticas de queima branca e caulins nordestinos: composição química e mineralógica.

PONTO
COMPOSIÇÃO QUÍMICA (% em peso) MINERALOGIA* 

U
SO

S

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O P.F. K I Q O

PB-3 (Alhandra) 55,0 29,2 1,46 1,15 0,23 0,46 0,50 ND 11,6 70 4 20 6 1

PB-4 (Junco do Seridó) 49,2 19,7 11,70 1,28 1,67 3,54 2,96 1,20 7,9 87 7 4 2 4

PE-1 (Ribeirão) 56,7 28,3 1,81 1,37 0,07 0,26 1,80 0,11 9,3 55 16 23 6 0

PE-8 (Cabo de Santo 

Agostinho)
66,6 24,6 0,81 0,45 0,04 0,15 0,25 nd 6,6 59 3 37 1 1/2

PE-13 (Cabo de Santo 

Agostinho)
61,6 28,7 0,32 0,37 0,05 0,14 0,31 ND 8,15 69 3 27 1 1/2

PI-4 (Oeiras) 51,6 26,2 3,75 1,03 0,21 1,69 4,85 0,12 9,95 25 42 20 13 2/3

PI-5 (Campo Grande 

do Piauí)
58,7 21,8 3,70 1,01 0,10 1,39 4,54 0,09 8,29 17 39 33 11 1/2/3

RN-6 (Apodi) 68,1 17,1 3,03 0,62 0,24 0,69 1,89 0,16 7,68 38 14 43 5 0

*Estimada a partir da análise química, com apoio de DRX-Difratometria de Raios X. P.F.-Perda ao Fogo; K-caulinita; I-illita (+ Feld-

spato); Q-Quartzo; O-outros; Usos: 0-Não-explotado; 1-Sanitários, 2-Revestimentos via úmida; 3-Porcelana elétrica; 4-Engobe e colorifício

Na Tabela 3.6 encontram-se relacionadas propriedades 
cerâmicas de algumas argilas plásticas cadastradas neste Atlas.

Sob a ótica do uso cerâmico, as argilas plásticas, além de 
apresentarem cor de queima clara, conferem alta resistência 
mecânica a cru e boa trabalhabilidade aos materiais, em 
distintos processos de fabricação. Os depósitos do Nordeste 
atendem às cerâmicas da região, e também fornecem 

TABELA 3.6 – Características cerâmicas de algumas argilas plásticas do Nordeste.

matérias-primas para outros Estados ou, em pequenas 
quantidades, também para fora do País. Com destaque para 
as argilas do Cabo de Santo Agostinho (PE), que suprem 
parte das necessidades das indústrias sanitárias do Sudeste; e 
algumas argilas da Bacia do Parnaíba, no Piauí, como Oeiras 
e Campo Grande do Piauí, que fornecem insumos cerâmicos 
para isoladores elétricos em São Paulo.

Temperatura Parâmetro
Argila de 
Alhandra

(PB-3)

Argila de 
Ribeirão
(PE-1)

Argila de 
Ribeirão
(PE-2)

Argila de 
Palmares

(PE-3)

Argila de 
Bodocó
(PE-5)

Argilito 
Branco de 

Oeiras
(PI-4)

Argilito 
Branco de 

Campo 
Grande
(PI-5)

110ºC

Umidade de 

Prensagem (%)
11,1±0,5 10,0±0,1 9,6±0,5 9,2±0,4 9,3±0,4 11,6±0,1 10,7±0,1

Contração de 

Secagem (%)
0,2±0,0 0,2±0,0 1,3±0,0 0,2±0,0 0,0±0,0 0,7±0,0 0,3±0,0

Tensão Ruptura na 

Flexão (MPa)
3,0±0,4 2,0±0,4 2,1±0,2 2,0±0,4 0,7±0,2 2,3±0,5 4,1±0,5

Cor Cinza
Cinza-

escuro
Cinza-claro Cinza Rosa Cinza-claro Cinza-claro

1.100ºC

Perda ao fogo (%) 12,4±0,2 9,8±0,1 9,7±0,2 10,6±0,1 6,2±0,1 8,1±0,1 6,9±0,1

Contração Linear na 

Queima (%)
4,8±0,0 5,6±0,0 5,3±0,0 9,7±0,0 0,3±0,0 10,7±0,0 11,0±0,0

Contração Linear Total 

(%)
4,9±0,0 5,7±0,0 6,6±0,0 9,8±0,0 0,3±0,0 11,3±0,0 11,3±0,0

Tensão Ruptura na 

Flexão (MPa)
12,0±2,6 21,1±2,5 23,8±4,0 18,3±2,8 3,1±0,3 32,5±3,0 57,8±2,5

Absorção d´Água (%) 19,3±0,2 14,3±1,3 11,1±0,9 10,9±0,8 20,7±0,7 0,2±0,0 0,0±0,0

Porosidade Aparente 34,4±0,5 27,7±1,9 23,1±1,3 22,9±1,0 35,9±0,7 0,5±0,0 0,0±0,0

Massa Específica 

Aparente (g/cm3)
1,79±0,04 1,94±0,05 2,09±0,05 2,11±0,07 1,74±0,03 2,52±0,02 2,54±0,02

Cor Branco Creme-claro Creme-claro Creme Rosa-claro Creme Creme-claro
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Temperatura Parâmetro
Argila de 
Alhandra

(PB-3)

Argila de 
Ribeirão
(PE-1)

Argila de 
Ribeirão
(PE-2)

Argila de 
Palmares

(PE-3)

Argila de 
Bodocó
(PE-5)

Argilito 
Branco de 

Oeiras
(PI-4)

Argilito 
Branco de 

Campo 
Grande 
do Piauí

(PI-5)

1.200ºC

Perda ao fogo (%) 12,8±0,2 10,1±0,2 9,9±0,2 11,0±0,1 6,9±0,2 8,7±0,4 7,6±0,1

Contração Linear na 

Queima (%)
10,9±0,0 8,4±0,0 8,3±0,0 12,2±0,0 0,8±0,0 11,4±0,0 11,2±0,0

Contração Linear Total 

(%)
11,0±0,0 8,5±0,0 9,5±0,0 12,3±0,0 0,8±0,0 12,0±0,0 11,5±0,0

TRF (MPa) 27,7±4,0 32,7±3,4 34,7±6,9 25,9±1,5 4,4±0,8 51,8±4,5 52,4±6,7

Absorção d´Água (%) 9,0±0,1 9,7±0,6 6,5±0,4 5,0±0,2 19,5±0,3 0,0±0,0 0,0±0,0

Porosidade Aparente 19,4±0,3 20,7±1,3 14,6±0,7 11,9±0,6 34,6±0,9 0,0±0,0 0,0±0,0

Massa Específica 

Aparente (g/cm3)
2,16±0,05 2,14±0,06 2,26±0,03 2,38±0,07 1,77±0,04 2,54±0,04 2,47±0,00

Cor Creme-claro Creme Creme Creme-claro Branco Cinza Cinza

TABELA 3.6 (Cont.) – Características cerâmicas de algumas argilas plásticas do Nordeste

3.3 CAULIM 
 
O caulim, como produto final, é um material branco (claro) 

e fino, constituído essencialmente por caulinita, com pouca 
contaminação de outros minerais, e sem conteúdo de matéria 
orgânica. Entre suas características cerâmicas mais comuns 
destacam-se a cor de queima branca, refratariedade, plasticidade 
média a baixa, e baixa resistência mecânica a verde. Devido a 
essas últimas características, é utilizado em composições com 
argilas plásticas na formação de massas para cerâmica branca.

É uma matéria-prima sobremodo importante na indústria 
cerâmica, destacando-se, muitas vezes, como integrante 
fundamental, nos engobes e nas massas. Nas massas, pode 
atuar como substituto parcial das argilas plásticas, em caso de 
carência dessas últimas, embora o beneficiamento do insumo e a 
distância até determinados pólos de consumo industrial possam 
elevar substancialmente os custos do produto.

O caulim pode ter origem primária residual (alteração 
hidrotermal ou intempérico, Foto 3.10), ou secundária 
(transportado ou sedimentar, Foto 3.11) , sendo que o tipo residual 
intempérico é o mais comum, tratando-se do Nordeste brasileiro. 

A rocha de origem pode ser ígnea, metamórfica ou 
sedimentar – pegmatitos, maciços rochosos diversos, 
sedimentos argilosos e feldspáticos. Com relação a caulins 
residuais, rochas-mães, submetidas a intensos processos de 
alteração intempérica, são parcialmente preservadas da erosão 
em determinados segmentos planálticos. Nas imediações da 
região amazônica, algumas ocorrências se associam a grandes 
platôs preservados. 

Em tais circunstâncias, predominam caulinitas neoformadas 
e há ausência de matéria orgânica. Couraças ferruginosas 
podem estar associadas.

O produto da alteração de rochas quartzo-feldspáticas 
é uma massa de caulinita e quartzo. Para aproveitamento, 
o caulim é separado das frações areia e silte por 
beneficiamento, para garantia da constância da qualidade 
do material produzido. No caso de rochas sedimentares, a 
produção pode envolver, ou não, etapa de beneficiamento, 
já na operação mineira. O mais comum é a extração a 
seco (embora possa ser também a úmido), diluição em 
água, separação da areia por via úmida, espessamento, 

Foto 3.11 – Depósito de caulim sedimentar na Bacia do Cabo de 
Santo Agostinho (PE).

Foto 3.10 – Caulim originado da alteração de pegmatitos, em 
Carnaúba dos Dantas (RN).
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filtroprensagem, secagem e expedição, podendo haver 
etapa intermediária de moagem. 

No Nordeste, os depósitos mais importantes de caulim são 
derivados, principalmente, da alteração de corpos de pegmatito 
da Província Pegmatítica Borborema-Seridó.

Quanto ao porte, os depósitos nordestinos variam desde 
pequenos bolsões, nos próprios pegmatitos, a corpos maiores, 
quando associados a maciços granitóides, como é o caso da 
jazida de Prado, no sul da Bahia.

Alguns depósitos de caulim, dentre os catalogados neste 
trabalho são listados no Quadro 3.4, que se refere a materiais 
que tiveram características químicas e mineralógicas antes 
relacionadas (vide Tabela 3.5).

As características cerâmicas de algumas das amostras 
analisadas são apresentadas na Tabela 3.7.

3.4 FELDSPATO

Quando as massas argilosas naturais não apresentam 
os componentes necessários para assegurar insolubilidade, 
solidez e resistência mecânica aos produtos cerâmicos, após 
queima em determinada temperatura, a elas são adicionadas 
outras matérias-primas, com funções específicas, em especial 
os fundentes. Esses materiais permitem que as peças cerâmicas 
atinjam as propriedades desejadas, em temperaturas mais 
baixas, tornando o controle dos processos mais fácil e 
reduzindo significativamente os custos de produção.

EMILIANI, CORBARA (1999) agrupam os fundentes em dois 
grupos distintos: um, que atua formando novos compostos, 
e assegura ao corpo cerâmico insolubilidade e resistência 
mecânica em temperaturas baixas, sem impedir fusões parciais, 

QUADRO 3.4 – Algumas ocorrências de caulim cadastradas no Nordeste.

PONTO LOCAL UF GEOLOGIA E/OU DESCRIÇÃO DO MATERIAL COLETADO

CE-3 Quixeramobim CE Caulim moído, procedente da região

PB-4 Junco do Seridó PB Caulim da Província Pegmatítica Borborema-Seridó

PE-13 Cabo de Santo Agostinho PE Caulim da Formação Algodoais

PE-14 Cabo de Santo Agostinho PE Caulim da Formação Algodoais

SE-4 Nossa Senhora do Socorro SE Arenito caulinizado, no trevo da BR-101, próximo à N. Sra. do Socorro

TABELA 3.7 - Características cerâmicas de alguns caulins da Região Nordeste.

TEMPERATURA PARÂMETRO QUIXERAMOBIM
(CE-3)

JUNCO DO SERIDÓ
(PB-4)

CABO DE STO. 
AGOSTINHO (PE-14)

110ºC

Umidade de Prensagem (%) 10,7±0,2 9,3±0,4 10,0±0,1

Contração de Secagem (%) 0,3±0,0 0,0±0,0 0,2±0,0

Tensão Ruptura na Flexão (MPa) 2,2±0,5 0,7±0,2 2,0±0,4

Cor Cinza-claro Rosa Cinza-escuro

1.100ºC

Perda ao fogo (%) 8,0±0,0 6,2±0,1 9,8±0,1

Contração Linear na 

Queima (%)
0,8±0,0 0,3±0,0 5,6±0,0

Contração Linear Total (%) 1,1±0,0 0,3±0,0 5,7±0,0

Tensão Ruptura na Flexão (MPa) 3,5±0,6 3,1±0,3 21,1±2,5

Absorção d´Água (%) 19,3±1,8 20,7±0,7 14,3±1,3

Porosidade Aparente 34,4±2,0 35,9±0,7 27,7±1,9

Massa Específica Aparente 

(g/cm3)
1,78±0,06 1,74±0,03 1,94±0,05

Cor Creme-claro Rosa-claro Creme-claro

1.200ºC

Perda ao fogo (%) 9,2±0,1 6,9±0,2 10,1±0,2

Contração Linear na Queima 

(%)
1,8±0,0 0,8±0,0 8,4±0,0

Contração Linear Total (%) 2,1±0,0 0,8±0,0 8,5±0,0

Tensão Ruptura na Flexão (MPa) 4,0±0,5 4,4±0,8 32,7±3,4

Absorção d´Água (%) 17,4±0,8 19,5±0,3 9,7±0,6

Porosidade Aparente 31,9±1,3 34,6±0,9 20,7±1,3

Massa Específica Aparente 

(g/cm3)
1,83±0,03 1,77±0,04 2,14±0,06

Cor Creme-claro Branco Creme
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em breves intervalos de tempo e temperatura, o que leva ao 
risco de deformação da peça cerâmica. Outro, que age criando 
uma “fase vítrea”, liquefeita, que conduz a massa cerâmica à 
fusão em um amplo intervalo de tempo e de temperatura, com 
aumento progressivo de fluidez. Os fundentes desse último 
grupo possibilitam a gresificação da massa, com gradual 
mudança da retração, progressiva diminuição da porosidade 
aberta e do aumento da resistência mecânica.

No primeiro desses grupos, estão os carbonatos (calcita, 
calcário, dolomito), talco, diopsidio, wollastonita e, 
ocasionalmente, óxido de ferro. Os fundentes do segundo 
tipo agrupam feldspato, rochas feldspáticas e outras rochas 
portadoras de silicatos ricos em óxidos alcalinos, como a 

sericita, capazes de levar o quartzo e outros vitrificantes à 
fusão (Quadro 3.5).

Os feldspatos são os fundentes mais importantes e 
associam-se, como depósitos minerais, prioritariamente, a 
pegmatitos.

No Quadro 3.6 apontam-se as principais ocorrências 
de felspato/pegmatitos na região nordestina (Fotos 3.12 e 
3.13). Dentre essas, a região da Borborema-Seridó (PB-RN) se 
constitui na principal concentração de pegmatitos do Brasil 
(Foto 3.14).

Outras matérias-primas fundentes são relacionadas com 
diferentes tipos de depósitos, em ambientes geológicos 
distintos. O Quadro 3.7 lista a ocorrência de algumas delas.

QUADRO 3.5 - Principais fundentes utilizados em cerâmica branca e de revestimento.

GRUPO SETOR

FUNDENTES

FELDSPÁTICOS OUTROS

Feldspato
Granito e 
pegmatito

Rochas 
alcalinas

Filito Calcário Talco
Argila 

fundente

Cerâmica 

Branca

Grês sanitário

Faiança

Porcelana mesa

Porcelana. elétrica

Revesti-

mentos

Poroso

Gresificado

Grês porcelânico

Essencial                         Subordinado

As ocorrências de materias fundentes cadastradas neste 
Atlas encontram-se relacionadas no Quadro 3.8, e incluem 
feldspato e rochas feldspáticas, como granito, sienito, 
fonolito, traquito, anortosito, filito, dipsidito, calcário e 
espodumênio (Fotos 3.15 a 3.21).

Foto 3.12 – Afloramento de pegmatito em Castro Alves (BA).

Foto 3.13 – Pegmatito da região de Quixeramobim (CE).

Foto 3.14 – Cava em corpo de pegmatito em Currais Novos (RN).
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QUADRO 3.6 – Principais regiões nordestinas com ocorrências de pegmatitos (rocha com alto conteúdo de feldspato).

REGIÃO CARACTERÍSTICAS

Seridó (PB/RN)
Província Pegmatítica Borborema-Seridó, com feldspato potássico e albita, que condiciona a 

existência dos polos produtores de Parelhas, Currais Novos e Pedra Lavrada

Tenente Ananias e Lages Pintadas (RN) Campos de pegmatitos com feldspato potássico e água marinha

Arapiraca e Limoeiro de Anadia (AL) Campos de pegmatitos com feldspato potássico

Solonópole-Quixeramobim (CE) Campos de pegmatito com feldspato potássico e gemas

Caruaru e Altinho (PE) Campos de pegmatito com feldspato potássico

Região de Castro Alves (BA)
Campos de pegmatito com feldspato potássico (Castro Alves, Santa Teresinha, Ipirá, Santo 

Antonio de Jesus, Rafael Jambeiro, etc.) 

Região de Itambé (BA) Campos de pegmatitos com feldspato potássico e albita

QUADRO 3.7 – Ocorrências nordestinas de algumas rochas fundentes alternativas, ou complementares, 
para a indústria cerâmica.

ROCHA OU MINERAL LOCALIZAÇÃO

Rochas ricas em feldspatos (granitos, gnaisses, filonitos, etc.) Ocorrências diversas e dispersas na região Nordeste

Sienito
Serra do Man, Triunfo, Bom Jardim e Glória de Goitá (PE); região de Piancó e 
Pedra Lavrada (PB); Limoeiro de Anadia (AL); Curituba (SE), e Caraúbas (PB)

Anortosito Passira (PE)

Riolito, traquito e fonolito Sub-bacia do Cabo de Santo Agostinho (PE)

Nefelina sienito Pedra Lavrada (PB); Itarantim (BA)

Aplito Região Seridó (RN/PB)

Alasquito Região Seridó (RN/PB)

Feldspato e minerais de litio Região Seridó (RN/PB)

Filito Catingueira (PB); Grupo Cachoeirinha e Simão Dias (SE)

Bentonita Boa Vista e Cubati (PB)

Talco Lajes, Ouro Branco e Lajes Pintadas (RN); Brumado (BA)

Diopsidito
Almino Afonso e Messias Targino (RN); Arapiraca e Batalha (AL); 

Castro Alves (BA)

QUADRO 3.8 – Feldspatos e rochas fundentes cadastradas, visando uso pela indústria cerâmica.

PONTO LOCAL UF GEOLOGIA E/OU DESCRIÇÃO DO MATERIAL COLETADO

AL-6 Flexeiras AL
Rocha granítica (sienogranito) cinza-claro a rosado, maciça a orientada, de granulação fina a média, 

constituída de microclínio (35-40%), quartzo (15-20%), aegirina-augita (15-20%) e titanita (<5%)

AL-7 Messias AL

Rocha granitóide leucocrática cinza, de granulação média, constituinte de um maciço granitóide que 

vem sendo explorado para brita, para atendimento da demanda na Grande Maceió. 

Amostra de pó de rocha da pedreira IMCREL

BA-6 Castro Alves BA

Feldspato potássico proveniente da zona intermediária de pegmatito simples, zonado, com dimensão 

aproximada de 15m x 50m. Material em exploração para colorifício e outros usos cerâmicos. 

Pedreira Boca do Campo

BA-7 Castro Alves BA

Diopsidito, de corpo com dimensão aproximada de 200m x 1.000m, constituído por bolsões de rocha 

cinza-claro, com granulação média a grossa (material amostrado), e bolsões brancos, de rocha com 

granulação média. O corpo (Fazenda Salgada) contém essencialmente diopsídio, tendo feldspato, 

quartzo e outros, como minerais associados. 

BA-8 Tauá BA Albitito constituído de albita (75-85%), aegirina-augita (10-20%), quartzo (5%) e outros

CE-4 Martinópole CE

Filito cinza-claro a branco, com veios de quartzo subparalelos à foliação. A rocha insere-se em bacia 

metamorfisada, eocambriana, A sequência mostra-se bastante lixiviada, com baixo conteúdo de ferro, 

mas rica em quartzo

CE-5
Santa 

Quitéria
CE

Monzogranito branco, com matriz fina a média constituída de cristais xenomórficos de microclínio 

e ripiformes de albita, e grãos médios de quartzo (mais topázio e micas). A rocha é utilizada como 

revestimento e a produção gera resíduos com potencial para aplicação cerâmica
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Foto 3.15 – Lavra de granitóide, para uso cerâmico, na região de 
Caraúbas (PB).

Foto 3.16 – Afloramento alterado do Anortosito Passira (PE), com 
potencial para aproveitamento cerâmico.

QUADRO 3.8 (Cont.) – Feldspatos e rochas fundentes cadastradas, visando uso pela indústria cerâmica.

PONTO LOCAL UF GEOLOGIA E/OU DESCRIÇÃO DO MATERIAL COLETADO

CE-6 Quixeramobim CE
Feldspato potássico, associado a pegmatito simples zonado, com dimensões pequenas a médias (10m x 30m), 

explorado e benficiado no local, para uso cerâmico regional – confecção de porcelana elétrica

CE-7 Nova Olinda CE
Calcário sedimentar (Formação Santana/Bacia do Araripe), de cor creme, fino, extraído para rocha de 

revestimento (Pedra Cariri)

PB-7
Santana dos 

Garrotes
PB Filito cinza-esverdeado (Grupo Cachoeirinha, PE/PB)

PB-8 Emas PB
Filitos sílticos e metassiltitos, com coloração creme a avermelhada, fraturados e facilmente 

desagregáveis (Formação Santana dos Garrotes, Grupo Cachoeirinha)

PB-9 Caraúbas PB

Monzogranito a sienogranito, constituído de plagioclásio (35-40%), microclínio (30%), quartzo (25-

30%), hornblenda e opacos (<5%). Rocha roza-claro, de granulação fina a média, em fase inicial de 

produção, como matéria-prima fundente para cerâmica

PE-19 Salgueiro PE
Filitos, do Grupo Cachoeirinha (PE/PB).  Com cores predominantes cinza, cinza-creme e cinza-chumbo. 

Por vezes intemperizados, impregnados de óxido de ferro. São facilmente desagregáveis

PE-20
São José do 

Belmonte
PE

Filitos, do Grupo Cachoeirinha (PE/PB). Com cores predominantes cinza, cinza-creme e cinza-chumbo. 

Por vezes intemperizados, impregnados de óxido de ferro. São facilmente desagregáveis

PE-21 Serinhaém PE Rochas vulcânicas da Suíte Vulcânica de Ipojuca

PE-22
Cabo de Sto. 

Agostinho
PE

Rocha vulcânica (álcali-feldspato-quartzo traquito) constituída por matriz fina (feldspato alcalino, 

quartzo e opacos), e fenocristais de feldspato alcalino e quartzo

PE-23 Panelas PE

Batólito granitóide da Suíte Itaporanga, constituído por matriz grossa quartzo-feldspática-biotítica, e 

mega cristais de feldspato potássico róseo. A rocha encontra-se parcialmente alterada, passível de ser 

escarificada, sugerindo concentração granulométrica facilitada do feldspato 

PE-24 Bom Jardim PE

Sienito marrom, constituído de microclinio (60-65%), hornblenda (20%), biotita e opacos.Constitui 

grande maciço, explorado como rocha ornamental (Marrom Imperial). A lavra produz grande 

quantidade de rejeito, com possível utilização cerãmica

PE-25 Passira PE
Anortosito cinza-claro, constituído de cristais de plagioclásio, anfibólio, biotita, epidoto e opacos, com 

hidróxidos de ferro nas fissuras. Rocha presente em um grande batólito arrasado

PE-26 Ribeirão PE
Rocha granítica cinza-claro, granulação média, constituída de feldspatos, quartzo e micas (muscovita 

e biotita). Maciço de boa expressão, em cortes da rodovia BR-101, no trecho Ribeirão- Palmares

RN-7 Cruzeta RN

Sericita-clorita xisto (Formação Seridó, Grupo Seridó), de cor cinza-claro a esverdeada, granulação 

fina, foliação laminar, com acamamento preservado, podendo associar-se a filitos e metassiltitos. 

Ocorrência e aplicação restritas 

RN-8
Currais 

Novos
RN

Feldspatos sódicos e potássicos, que ocorrem em pegmatiros zonados, simples e complexos, da 

Província Pegmatítica Borborema-Seridó, tradicional região produtora. O ponto amostrado situa-se 

em zona de produção de uma associação local de produtores (Unimina) 

RN-9
Carnaúba 

dos Dantas
RN

Espodumênio, associado a pegmatito zonado da mina Salgadinho, 

na Província Pegmatítica Borborema-Seridó

SE-8 Lagarto SE

Faixa de filito, creme e fraturado, com passagens ocres, realçadas nas fraturas. A rocha é aproveitada 

por desmonte, via escavadeira hidráulica. A produção é destinada para cerâmicas da Região 

Metropolitana de Salvador. Antes, também para a Grande Aracaju, onde a produção está paralisada



CPRM - Serviço Geológico do Brasil

58

Todas as matérias-primas fundentes devem conter, 
idealmente, o mais baixo teor possível de ferro. Para os 
feldspatos puros, usados em vidrados cerâmicos, esse teor 
deve ser da ordem de 0,1%, ou inferior. Para composições de 
massa, são admitidos teores mais elevados, superiores a 1%.

Foto 3.19 – Frente de lavra de filito cerâmico em Martinopole (CE).

Foto 3.20 – Lavra de filito cerâmico de Lagarto (SE).

Foto 3.21 – Afloramento de diopsidito, na região de 
Castro Alves (BA).

Quanto aos elementos fundentes, os concentrados de 
feldspato de primeira qualidade devem conter óxidos de potássio 
e/ou sódio acima de 12%. Nas rochas feldspáticas ácidas e 
intemediárias, o total desses óxidos gira em torno de 9% a 10%. 
Outros elementos, como cálcio, magnésio e lítio tornam-se 
significativos em fundentes, como talco, diopsídio, anortosito, 
calcário, etc. As análises químicas, dos pontos estudados neste 
Atlas, são apresentadas na Tabela 3.8.

Algumas características cerâmicas dessas matérias-primas 
fundentes são apresentadas nas Tabelas 3.9 e 3.10.

De forma geral, a região nordestina é uma tradicional produtora 
de feldspatos com qualidade, destinados ao mercado cerâmico 
brasileiro, atendendo à demanda de moageiras (Foto 3.22), 
cerâmicas e colorifícios, alguns localizados no próprio Nordeste e, 
a maioria, no Sul e Sudeste do País.

Afora isso, há variedade de rochas feldspáticas, em diversas 
subregiões do Nordeste, o que possibilita o abastecimento dos 
polos consumidores a partir de distâncias não muito longas em 
relação aos centros de extração.

Ressalta-se, na região, geodiversidade favorável para a 
ocorrência variada de materiais fundentes não feldspáticos, de 
interesse para a produção de massas e vidrados. Observa-se até 
aqui, no entanto, a carência específica de filitos adequados, com 
baixo ferro, alto conteúdo de potássio e baixa sílica, material que 
tradicionalmente existe e substitui o feldspato nas Regiões Sul e 
Sudeste do País, com vantagem de custos, tanto na extração da 
matéria-prima, propriamente dita, quanto no processamento 
térmico industrial.

Foto 3.22 – Unidade de beneficiamento de feldspato em 
Castro Alves (BA).

Foto 3.17 – Aspecto de cascalheira de feldspato, associada a mantos de 
alteração de granitóide da Suíte Itaporanga, na região de Panelas (PE).

Foto 3.18 – Rejeito da lavra do Marrom Imperial, sienito extraído 
como rocha ornamental, em Bom Jardim (PE). Possível uso cerâmico.
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TABELA 3.8 – Composição química e mineralógica de algumas rochas fundentes nordestinas.

TABELA 3.9 - Características de fusibilidade de alguns feldspatos e rochas fundentes do Nordeste.

TABELA 3.10 - Características cerâmicas de alguns fundentes (rochas vulcânicas) da região do Cabo de Santo Agostinho (PE).

PONTO
COMPOSIÇÃO QUÍMICA (% EM PESO) MINERALOGIA* 

U
SO

S

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O P.F. K I Q O

AL-6 (Granitóide. 

Flexeiras)
71,60 13,40 2,21 0,14 0,71 0,17 8,38 2,73 0,06

Microclínio (35-40%), 

quartzo (15-20%), 

aegirina-augita (15-20%)

0

BA-6 (Feldspato. 

Castro Alves)
65,60 18,60 0,10 0,05 0,10 <0,1 11,50 2,10 1,05

Microclínio, com filmes 

de albita
3

BA-7 (Diopsidito. 

Castro Alves)
55,62 3,1 0,65 0,44 20,7 17,5 1,02 0,54 0,36 Diopsídio (90-95%) 3

CE-4 (Filito. 

Martinópole)
69,20 19,70 1,71 0,74 0,01 0,64 3,69 0,03 4,2

Quartzo, sericita e 

caulinita
1, 2

CE-5 (Granitóide. 

Sta. Quitéria)
74,4 14,1 0,35 nd 0,26 nd 3,85 5,22 0,7

Microclínio, albita, 

quartzo e topázio
5

CE-6 (Feldspato. 

Quixeramobim)
56,70 15,90 0,09 nd 0,04 0,04 12,60 2,02 0,6

Microclínio, com filmes 

de albita
4

PB-9 (Sienito. 

Caraúbas)
67,70 16,50 2,21 0,07 0,93 0,16 4,77 6,31 0,18

Plagiocládio (35-40%), 

microclínio e quartzo
1, 2

PE-26 (Rocha 

granítica. Ribeirão)
72,9 14,2 1,45 0,14 0,82 0,22 5,53 3,44 0,9

Feldspato, quartzo e 

micas
0

SE-8 (Filito. 

Lagarto)
72,9 12,8 3,6 0,4 <0,10 1,1 3,4 2,3 2,8 Sericita e quartzo 1

*Estimada a partir da análise química, com apoio de DRX-Difratometria de Raios X. P.F.-Perda ao Fogo;U-Usos: 0-Sem uso comercial; 

1-Revestimentos; 2-sanitários; 3-Esmaltes e colorifícios; 4-Porcelana elétrica; 5-Resíduo de extração de rocha ornamental; nd – não disponível

PARÂMETRO
FELDSPATO 

QUIXERAMOBIM
(CE-3)

SIENITO BOM 
JARDIM
(PE-24)

ANORTOSITO 
PASSIRA
(PE-25)

SIENITO 
CARAÚBAS

(PB-9)

ESPODUMÊNIO
(RN-9)

DIOPSIDIO
(BA-7)

Temperatura de 

amolecimento
1.130ºC 1.203ºC 1300ºC 1.185°C

Temperatura de fluidez 1.196ºC 1.292ºC 420ºC 1.270°C

Cone pirométrico 

equivalente (Orton)

12 (1.337ºC)

13 (1.349ºC)

13 (1.349ºC)

14 (1.398ºC)

TEMPERATURA PARÂMETRO VULCÂNICA (PE-18A) VULCÂNICA (PE-18B)

110ºC

Umidade de Prensagem (%) 10,2±0,2 10,1±0,2

Contração de Secagem (%) 0,0±0,0 -0,2±0,0

Tensão Ruptura na Flexão (MPa) 12±0 (1,1±0,0) 9±2 (0,9±0,2)

Cor Creme-claro Creme-claro

1.150ºC

Perda ao fogo (%) 4,3±0,1 4,3±0,0

Contração Linear na Queima (%) 4,4±0,0 4,7±0,0

Contração Linear Total (%) 4,4±0,0 4,6±0,0

Tensão Ruptura na Flexão (MPa) 165±27 (16,2±2,6) 125±19 (12,3±1,8)

Absorção d´Água (%) 14,3±0,4 15,0±0,4

Porosidade Aparente 26,7±0,4 27,7±0,5

Massa Específica Aparente (g/cm3) 1,87±0,02 1,85±0,03

Cor Rosa Rosa-escuro
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3.5 CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DAS 
MATÉRIAS-PRIMAS ESTUDADAS

Conforme tratado no início deste capítulo, as matérias-primas 
aqui destacadas são as argilas de queima vermelha (argilas 
quaternárias e argilas formacionais); as argilas plásticas de 
queima clara e caulim; o feldspato e os fundentes. A seguir, serão 
abordadas as principais características químicas e cerâmicas desses 
insumos minerais cadastrados no Atlas, e discutida, sempre que 
necessário, a sua mineralogia.

Como característica mais comum às argilas de queima 
avermelhada estudadas, salienta-se o alto conteúdo de óxido de 
ferro (Fe2O3), em geral superior a 4%. No conjunto das argilas 
desse grupo, o conteúdo de Fe2O3 variou de 4 % a 15 % – 
pontos AL-2 (Passo de Camaragibe), BA-1 (Camaçari), CE-1 
(Russas), MA-2 (Timon), PB-5 (Aparecida), PE-17 (Inajá), PI-1 
(Teresina), RN-2 (Itajá) e SE-5 (Divina Pastora) –, entre vários 
outros. Algumas exceções foram registradas, correspondentes a 
materiais que apresentaram teor de Fe2O3 abaixo do limiar de 4%. 
Essas últimas matérias-primas correspondem à argilas utilizadas 
para fabricar “produtos claros” de cerâmica vermelha, como 
telhas brancas ou blocos claros, bem como à matérias-primas que 
compõem parte minoritária da massa, não responsáveis pela cor 
do produto. Exemplos, nesse sentido, são os materiais dos pontos 
AL-1 (Passo de Camaragibe), CE-2 (Nova Olinda), e PE-3 (Panelas).

Um dos principais indicadores químicos, para distinção entre 
as argilas de queima vermelha quaternárias ou formacionais 
é o conteúdo de K2O. Nas argilas quaternárias, mais ricas em 
caulinita, o teor desse óxido fundente é mais baixo que nas argilas 
formacionais, possuidoras de maior conteúdo de illita.

Dentre as argilas quaternárias amostradas, os teores de K2O 
variaram de 0,5% a 2,1%, com algumas exceções, nas quais 
o teor daquele óxido fundente esteve acima de 3% – pontos 
CE-1 (Russas), RN-2 (Itajá), e RN-5 (Dix-Sept Rosado). Dentre 
essas exceções, os maiores valores de K2O medidos referem-
se às argilas quaternárias de várzeas do Rio Grande do Norte, 
provavelmente áreas com depósitos caracterizados por reduzido 
transporte sedimentar.

Quanto às argilas formacionais analisadas, a exemplo dos 
materiais colhidos nos pontos AL-5 (Igreja Nova), BA-1 (Camaçari), 
PB-5 (Aparecida), e PI-7 (Piripiri), os conteúdos de K2O oscilaram 
entre 2,3% e 5,8%. Nesse grupo, novamente há exceções, nas 
quais o teor de K2O ficou abaixo de 2% – pontos AL-1 (Passo de 
Camaragibe), PE-15 (Buique) –, fato atribuído à proveniência das 
amostras, correspondentes à parte superficial dos depósitos, fácies 
de maior lixiviação.

No aspecto cerâmico, as argilas quaternárias apresentam 
alta plasticidade, traduzida por elevados valores de 
resistência mecânica a cru, obtidos pela medida da tensão 
de ruptura à flexão (TRF), acima de 4 MPa, na maioria das 
vezes. Para esses materiais, a TRF pode chegar até quase 
a 20 MPa, quando contidos argilominerais da família das 
esmectitas. É o caso do depósito correspondente ao ponto 
PB-1 (Santa Rita), cuja argila, queimada a 850ºC, apresentou 
TRF superior a 15 MPa.

Materiais desse ultimo grupo, no entanto, apresentam-se 
susceptíveis a trincas e deformações, quando portadores de 
esmectitas. São situações em que os processos de secagem e 
queima devem ser bem monitorados e controlados.

Afora isso, em certos casos podem ocorrer, associadas às argilas, 
concreções de carbonatos, a exemplo dos depósitos de trechos 
da planície aluvionar do rio Parnaíba, o que é prejudicial à massa 
cerâmica, especialmente se a matéria-prima não for cominuída e 
homogeneizada adequadamente.

Nas argilas formacionais, a presença de carbonato é mais 
comum, sobretudo quando associada a ambientes favoráveis, 
como na Formação Santana, na Bacia do Araripe (PE/CE); na 
Bacia Potiguar (RN); Formação Aliança (Ibimirim, PE); Formação 
Candeias (Inajá, PE); e Bacia de Sergipe. Esses ambientes estão 
representados pelos pontos CE-2 (Nova Olinda), RN-5 (Dix-Sept 
Rosado), PE-17 (Buique), PE-16 (Ibimirim), SE-5 (Divina Pastora), 
SE-6 (Riachuelo) e SE-7 (Cedro de São João).

No aspecto cerâmico, as argilas formacionais destacam-se pela 
boa sinterização, na faixa de 950ºC a 1.100ºC. Entretanto, essa 
propriedade é susceptível às condições de alteração das rochas 
que, uma vez lixiviadas, se tornam mais refratárias. Camadas de 
alta fundência estão associadas às rochas mais illíticas e sãs. Essas 
rochas chegam a proporcionar alta resistência mecânica e baixa 
absorção de água, mesmo quando queimadas a apenas 850ºC, 
desde que apresentem elevado conteúdo de argilominerais e 
granulometria adequada. É o caso da amostra dos depósitos 
representados pelo ponto RN-5 (Dix-Sept Rosado). Para essa 
ocorrência específica, porém, há que se estudar os efeitos da 
presença de gipsita sobre a propriedade destacada.

Outra característica que distingue as argilas formacionais das 
quaternárias é a menor plasticidade indicada pela resistência 
mecânica a cru.

Por outro lado, há situações em que a resistência mecânica 
não é devida à alta plasticidade da matéria-prima, a exemplo 
do observado na argila formacional proveniente do ponto 
PE-16 (Ibimirim). Em casos assim, a ocorrência das rochas 
lamíticas associadas à rochas carbonáticas sugere a presença 
de conteúdo carbonático na amostra argilosa, o que pode 
propiciar reações hidráulicas durante a preparação e secagem 
dos corpos de prova, falseando a correlação entre plasticidade 
e resistência mecânica a cru.

As argilas plásticas nordestinas, submetidas às análises e 
ensaios,  caracterizam-se pelo baixo conteúdo de óxido de ferro, 
abaixo dos 4%, o que lhes proporciona queima clara – materiais 
de queima branca têm o teor de Fe

2O3 inferior a 1,5%. O tipo 
alterita é mais fundente do que o tipo detrítico, sobretudo se 
não submetido às condições de lixiviação extrema, quando se 
torna tão refratário quanto o detrítico. Argilas plásticas detríticas 
foram amostradas em diversos pontos, como o PE- 7 (Caruaru); 
PE-8, PE-9 e PE-12 (Cabo de Santo Agostinho); PI-6 (Floriano); e 
RN-6 (Apodi). Exemplos típicos de argilas plásticas fundentes do 
tipo alterita são as ocorrências PI-4 (Oeiras), PI-5 (Campo Grande 
do Piauí) e BA-5 (Camacan). O ponto BA-4 (Itanagra), por sua 
vez, exemplifica depósitos de materiais argilosos refratários, em 
decorrência de lixiviação.

Com relação à plasticidade, esse conjunto de argilas 
mostra resistência média a alta (TRF entre 2 MPa e 4,4 MPa). 
Nesse aspecto, as argilas plásticas detríticas tendem a ter mais 
plasticidade do que as alteritas, em razão da presença de matéria 
orgânica nas bordas das partículas de caulinita. No caso das 
alteritas, por vezes, a ausência de matéria orgânica é compensada 
pela presença dos argilominerais esmectitas e illita, mais plásticos 
do que a caulinita. De qualquer modo, alteritas não fundentes, 
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como a do ponto BA-5 (Camacan), tendem a ser menos plásticas 
do que as argilas plásticas detríticas, antes indicadas.

Para emprego em determinados processos, como na fabricação 
de produtos dos segmentos de sanitários, e isoladores elétricos 
de porcelana para alta tensão, é solicitado um desempenho 
diferenciado das argilas plásticas.

Quanto à fabricação de sanitários, em que são necessários 
materiais que tragam à massa uma reologia controlada e rapidez 
no processo de colagem (slip casting), as argilas do Cabo de 
Santo Agostinho (PE) reúnem propriedades específicas, como 
distribuição granulométrica, área superficial, capacidade de troca 
catiônica, e conteúdos químico e mineralógico, que as tornam 
fundamentais ao processo cerâmico. Em tais situações, essas e  
algumas outras ocorrências do Nordeste assumem significado 
nacional, sendo utilizadas por fabricantes locais e de outras 
regiões do País.

No caso da indústria de isoladores de alta tensão, cuja principal 
fábrica situa-se no interior do Estado de São Paulo, as argilas da 
Bacia do Parnaíba são bastante importantes, especialmente por 
seu baixo conteúdo de Fe2O3, a exemplo dos depósitos amostrados 
nos pontos PI-4 (Oeiras) e PI-5 (Campo Grande do Piauí).

Os depósitos de caulim, geralmente pobres em matéria 
orgânica, e constituídos quase que exclusivamente de caulinitas,  
apresentam materiais com baixa plasticidade, traduzida pela baixa 
resistência mecânica a cru, se beneficiados, caso das ocorrências 
do Cabo de Santo Agostinho (ponto PE-13, por exemplo). Os 
materiais dos pontos CE-3 (Quixeramobim) e PB-4 (Junco do 
Seridó) são caulins brutos, apenas moídos/homogeneizados, 
com conteúdo maior de quartzo. Todos esses depósitos também 
apresentam baixo conteúdo de óxidos fundentes e ferro, são 
refratários e mostram cor de queima branca ou próxima ao 
branco. 

Os caulins mais puros e brancos (beneficiados), derivados de 
pegmatitos, são destinados a segmentos especiais, como o de 
coberturas (engobes e vidrados), entre outros. 

Os produtos padrão são também utilizados em massa de 
sanitários, placas gresificadas e porcelanizadas, isoladores, 
cerâmica de mesa, entre outros.

Os fundentes pesquisados mostraram diversidade, variando 
desde aqueles de efeito “rápido”, como o diopsídio e carbonatos, 

aos variados tipos de silicato de metais alcalinos, de longa margem 
de vitrificação, como os feldspatos, as rochas feldspáticas e os 
filitos.

Para os processos cerâmicos, a propriedade química mais 
significativa desses materiais é a alta concentração de elementos 
químicos fundentes. 

No caso dos feldspatos sódico-potássicos estudados, o 
teor de Na2O varia de 3% a 12%; e o de K2O atinge em torno 
de 12% – pontos BA-6 (Castro Alves), CE-6 (Quixeramobim), 
e RN-8 (Currais Novos). Nas rochas feldspáticas graníticas, com 
baixo conteúdo de ferro, o teor somado K2O + Na2O varia entre 
8% a 11% – pontos AL-6 (Flexeiras); AL-7 (Messias); BA-8 (Tauá); 
PE- 26 (Ribeirão); e PB-9 (Caraúbas). Já nas rochas vulcânicas 
feldspáticas, que ostentam teor de ferro em geral mais elevado 
que as anteriores, os teores K2O + Na2O chegam até a 8%, a 
exemplo do ponto PE-22 (Cabo de Santo Agostinho). 

Adicionalmente, cadastraram-se algumas ocorrências de filito, 
como nos pontos CE-4 (Martinópole), RN-7 (Cruzeta), PB-8 (Emas), 
PE-19 (Salgueiro), PB-7 (Santana dos Garrotes) e SE-8 (Lagarto). 
Nesses locais, no entanto, os filitos não apresentaram as mesmas 
características que em depósitos similares, muito utilizados, do 
Sul e Sudeste do País, quais sejam granulação fina, conteúdo 
apreciável de K2O e baixo teor de Fe2O3.

Outros materiais fundentes, tradicionais ou alternativos, são 
exemplificados pelas ocorrências de diopsidito (BA - 7, Castro 
Alves), granito alcalino (CE - 5, Santa Quitéria), sienito (PE - 24, 
Bom Jardim), e anortosito (PE - 25, Passira). 

Essas ocorrências constituem referência à novas combinações 
de matérias-primas na composição de massas cerâmicas e 
coberturas, para inovações em processos e produtos cerâmicos. 
O que pode concorrer para ganho de competitividade do parque 
cerâmico nordestino. 

Estudos para Pesquisa & Desenvolvimento & Inovação (P&D&I), 
nesse campo de conhecimento, podem ser efetivados no âmbito 
de instituições de pesquisa e das próprias fábricas. Exemplo, nesse 
sentido, é dado por estudos preliminares de composição de massa 
com diopsidio (introduzido na casa dos 5%), que indicam haver, 
nesse caso, significativa redução da temperatura de gresificação, o 
que abre possibilidades para diminuição dos custos de produção 
(KUZMICKAS, 2010) – Figura 3.3.

Figura 3.3 - Características de fundência, plasticidade e refratariedade das principais matérias-primas apresentadas no Atlas.
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A cadeia produtiva cerâmica, atrelada aos negócios do 
macrossetor da construção civil, atualmente em fase de 
expressivo desenvolvimento, assume significativa importância 
econômica e social no Nordeste, ao participar, de maneira 
intensa, do extraordinário ciclo de desenvolvimento por que 
passa a região. Contribui para o resgate da dívida social que 
o País tem com a região nordestina, uma vez que sua atuação 
envolve grande número de empresas, muitas delas de micro 
e pequeno portes, especialmente tratando-se do subsetor de 
cerâmica vermelha, dotado de ampla distribuição regional. 
Disso decorre clara contribuição para a geração de emprego 
e renda, aspecto que se destaca nas situações, frequentes, 
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em que utiliza mão de obra pouco qualificada, em regiões 
carentes de oportunidades empresariais.

Não obstante, notadamente no segmento de cerâmica 
vermelha, ainda é um setor que necessita de autoconhecimento, 
para o qual faltam estatísticas completas e plenamente confiáveis, 
que facilitem ações coordenadas e planejamento estratégico mais 
firme. A isso se soma, muitas vezes, a ausência de governanças 
atuantes, que liderem e representem os interesses setoriais ante 
os gestores públicos e o mercado competidor.

A Tabela 4.1 relaciona indicadores que resumem e 
qualificam a importância socioeconômica do setor cerâmico 
no Nordeste.

SEGMENTO PRODUTIVO
NÚMERO 

DE 
EMPRESAS

VALOR ESTIMADO 
DA PRODUÇÃO EM 
2010 (MILHÕES R$)

EXPORTAÇÕES 
2010 (MILHÕES 

US$)

EMPREGOS 
DIRETOS

PARTICIPAÇÃO 
NA PRODUÇÃO 

NACIONAL

Cerâmica Vermelha Mais de 1.700 2.000 - 15.000 20%

Cerâmica de 
Revestimento*

12 700 - 3.100 9%

Cerâmica 
Branca*

Sanitários 5 500 50 2.500 25%

Isoladores 2 4-10 - 150-200 5%

Colorifícios 2 3 - 30 1%

Fontes: Entrevistas com produtores; dados próprios, dos autores;*CABRAL JR. et al. (2010), modificados

TABELA 4.1 – Segmentos industriais cerâmicos do Nordeste: indicadores relevantes.

4.1 CERÂMICA VERMELHA

No Brasil, o subsetor de cerâmica vermelha tem 
produtividade da ordem de 14 a 15 mil peças/homem/mês, 
segundo SGM/MME (2009), que é baixa, especialmente se 
comparada às referências internacionais – 200 mil peças/
homem/mês, na Europa; 55 mil peças/homem /mês, no 
Chile; 36 mil peças/homem/mês no Paraguai (SGM/MME, 
2008). Considerando a estrutura industrial da Região 
Nordeste, comparada  à do Sul e Sudeste do Brasil, regiões 
com tradição e com maior número relativo de empresas 
profissionalizadas desse segmento cerâmico, é previsível 
que a produtividade das empresas locais, no todo, esteja 
abaixo da média nacional.

Tratando-se de produtos e comercialização, os principais 
produtos da cerâmica vermelha, em ordem crescente de 
valor de venda, são tijolos maciços, blocos de vedação, 
lajes, telhas, blocos estruturais e telhas especiais. Adicional e 
localizadamente, são produzidas peças especiais, como tijolos 
com face à vista, tijolos refratários, peças de acabamento, 
entre outras, que apresentam valores agregados mais altos. 

A cerâmica vermelha é o segmento em que o fator 
localização é mais significativo dentre todos os subsetores 
da indústria cerâmica, com os produtos de menor valor 
agregado competitivos somente em mercados locais, e 

apenas os produtos com maior valor agregado podendo 
atingir mercados regionais, o mercado nacional e mesmo 
do exterior.

O mercado consumidor nordestino é comprador de 
produtos oriundos de outras regiões brasileiras, especialmente 
telhas comuns, e telhas e outras peças especiais. Observa-se, 
também, a circulação de telhas em longas distâncias, entre 
centros produtores e consumidores da própria região. Não 
há registro de exportações dignas de nota, mesmo com 
o comércio de telhas para o mercado dos Estados Unidos 
sendo praticado por empresas de outras regiões do País, 
mais distantes dos consumidores americanos.

A Figura 4.1 mostra, de modo esquemático, o fluxograma 
de mercadorias da cerâmica vermelha no Nordeste.

O Quadro 4.1 indica alguns fatores que concorrem 
para a desvantagem competitiva de alguns APLs regionais, 
detectados pela observação direta e pela avaliação de planos 
para desenvolvimento dessas aglomerações produtivas, a 
exemplo de LINS (2008) e SEDECT (2008).

O enfrentamento de desvantagens competitivas envolve 
toda a cadeia produtiva do subsetor e exige a superação de 
obstáculos que têm persistido ao longo do tempo, carentes 
de equacionamento e soluções para garantir, efetivamente, 
a sustentabilidade da produção de cerâmica vermelha em 
relação às exigências do mercado.
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Nesse sentido, a etapa de avaliação prévia da jazida, de 
homogeneização e sazonamento de lotes na produção, 
preparação da massa umidificada e novo descanso (pelo 
menos breve), proporciona melhor trabalhabilidade, a redução 
de quebras e produtos mais homogêneos, além de qualidade 
no processo produtivo. Essa preparação da massa, da jazida à 

fábrica, precisa ser encarada como investimento para garantir a 
sustentabilidade industrial, nos médio e longo prazos.

Por outro lado, a tendência da sociedade esclarecida é 
de alijar do mercado aquelas atividades que impactam o 
meio ambiente. Dessa forma, a aplicação de métodos de 
lavra racionais na extração da argila e a responsabilidade na 

Figura 4.1 Fluxo de produtos de alguns polos de cerâmica vermelha do Nordeste.
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PI
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SE

AL

PE

RNCE

Fluxo de Produtos do Nordeste*

Fluxo de Produtos do Sul/Sudeste
 

Telhas

Blocos

* De forma geral, os fluxos de produtos são: locais, para 
tijolos maciços e blocos de vedação; locais e regionais, 
para blocos e telhas extrudadas (parte); e regionais, para 
telhas prensadas.

Telhas

FRAQUEZAS
APL

RUSSAS (CE) SERIDÓ (RN) SERGIPE (*)

Não Prática de Associativismo

Deficiências de Capacitação Gerencial

Má Gestão Ambiental

Falhas na Comercialização

Problemas com Fonte Energética

Desperdício

Deficiências no Processo Produtivo

Prática da Informalidade

Desconhecimento da Matéria-Prima

(*) Baixo São Francisco, Agreste Central, Sul Sergipano             forte incidência       incidência mais fraca

QUADRO 4.1 - Fatores intrínsecos que afetam negativamente a competividade de alguns APls de cerâmica vermelha no Nordeste.
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recuperação de áreas degradadas pela mineração minimizam 
o problema, concorrendo para firmar uma imagem positiva do 
setor.

Uma alternativa, relativamente comum no Sul e Sudeste 
brasileiros, e aplicada de modo crescente no Nordeste, é a 
migração, da fonte de argila, das várzeas (argila quaternária) 
para áreas secas e elevadas (argilas formacionais). As primeiras, 
embora de mais fácil trabalhabilidade no preparo da massa, 
apresentam algumas desvantagens relacionadas à produção em 
maior escala, por tratar-se de depósitos relativamente delgados, 
descontínuos, e situados em zonas de fragilidade ambiental. Por 
sua vez, as argilas formacionais compõem depósitos de maior 
porte, com tendência a ser mais uniformes, o que possibilita 
regularidade nos processos de produção e homogeneidade de 
produtos, bem como a diminuição de impactos ambientais. 
Quanto a isso, o ideal parece ser a preservação de argilas 
quaternárias para aditivo plástico na composição de massas. 
Além dos ganhos na produção, essa alternativa tende a concorrer 
para agilização de processos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos mineiros.

O rendimento energético precisa ser melhorado nas etapas 
de secagem e de queima, considerando-se tanto a forma de 
uso de biomassa quanto as especificações e o desempenho dos 
secadores e fornos. Nesse sentido, o uso da lenha (ou outra 
forma de biomassa) picada em pequenos fragmentos, ou 
em pó, deveria ser rotineiro. O uso de lenha, entretanto, não 
perdurará ao longo do tempo sem a adoção de práticas de 
revegetação e manejo florestal, sempre que possível associadas 
ao uso de fontes alternativas de biomassa. Quanto à secagem 
e queima, a utilização de fornos túnel e “tipo Hofmann”, 
por exemplo, proporciona maior economicidade ao processo 
produtivo cerâmico em escala, que os tradicionais fornos 
intermitentes.

Por outro lado, impõe-se a modernização dos processos 
organizacionais, tecnológicos e de planejamento empresarial, 
bem como a adequação dos produtos aos padrões de 
qualidade normatizados pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), desafios que poderão ser enfrentados com 
a colaboração de instituições de tecnologia, regionais ou 
nacionais, e entidades como o Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizado 
Industrial (Senai), e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Tomando como base aspectos de mercado, infraestrutura, 
disponibilidade e características das matérias-primas e outros 
insumos necessários à produção, algumas oportunidades se 
apresentam para o segmento de cerâmica vermelha da região 
Nordeste, cabendo destacar as seguintes:

• nos polos já instalados, sobretudo com alvo nos pequenos 
e médios produtores, é possível testar inovação que tem trazido 
bons resultados, em alguns centros cerâmicos de outras regiões do 
País e do exterior, qual seja a instalação de mineradoras comuns, 
centrais de produção de massa ou mesmo empresas de mineração 
privada. Unidades comuns e empresas especializadas podem 
fortalecer e melhorar o abastecimento de argilas, bem como 
bancar soluções para as conformidades técnicas (qualidade e 

constância de produtos) e legais (adequação às legislações mineral 
e ambiental), afora facilitar ganhos econômicos de escala;

• especificamente no mercado de telhas, a identificação 
de jazidas adequadas à fabricação desses produtos, nas 
proximidades dos grandes centros consumidores, traz boas 
perspectivas quanto à criação de novos empreendimentos 
rentáveis. Indicação objetiva, nesse sentido, é a possível instalação 
de unidade produtora de telhas na região ao sul do Recife, para 
atender aos consumidores daquela região metropoliana e da 
Grande Maceió, além de cidades interioranas dessa faixa. Nesse 
caso, seriam necessárias matérias-primas para formulação de 
massa com composição mista de argila quaternária local e argilas 
formacionais regionais. Quanto ao insumo energético, há que se 
levantar possibilidades e disponibilidades locais, como bagaço de 
cana, óleos e resíduos de refinaria no Cabo de Santo Agostinho, 
florestas energéticas, etc.;

• possível instalação de unidade produtora de argila 
expandida, para empregos diversos, a exemplo de agregados 
para a construção civil, a partir de argilas adequadas, ocorrentes 
da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, podem ser 
citados alguns materiais submetidos a ensaios, como aqueles 
procedentes de Santa Rita (PB) e Parelhas (RN), que apresentam 
alta expansão em temperaturas relativamente baixas. Contudo, 
os depósitos em questão são de pequeno porte, estimados na 
ordem de 50 mil toneladas cada. Isso determina a necessidade 
de ampliação das reservas, para dar sustentabilidade a 
empreendimento de pequeno a médio porte. O que pode 
ocorrer, a partir de prospecção direcionada nesse sentido;

• possível produção de lã de rocha com o rejeito da mineração 
de rocha ornamental e para revestimento, em Bom Jardim (PE), 
material que possui características que o indicam, de maneira 
preliminar, para tal uso;

• instalação de unidades cerâmicas (produtos indiferenciados) 
nas áreas de expansão dos plantios de biomassa para o setor de 
celulose e papel, visando usar o insumo energético consorciado. 
Essa situação deve levar em conta a disponibilidade de matérias-
primas, e contar com a conjunção de fatores favoráveis, tal como 
observada na Bahia e no Piauí;

• pensando-se na otimização do uso de argilas de qualidade 
e de insumos energéticos, em associação com o transporte mais 
barato de produtos, uma alternativa a ser explorada é a instalação 
de unidades fabris ao longo de eixos ferroviários e gasodutos 
existentes ou projetados. Referência, nesse sentido, é o traçado da 
Companhia Ferroviária do Nordeste, Ferrovia Transnordestina e os 
gasodutos em estudo ligando o litoral nordestino (consumidor) ao 
Piauí (rico em matérias-primas) - Figura 4.2;

• caso o objetivo seja a venda de telhas para o mercado 
externo, sobretudo para os Estados Unidos, a exemplo do que 
fazem algumas fábricas brasileiras e colombianas, é necessária 
a produção de material de baixa absorção de água e padrão 
homogêneo de cores, para atender às normas americanas e 
às exigências dos consumidores daquele País. Nesse caso, uma 
possibilidade é a produção de telhas (prensadas, a verde ou a 
seco; ou extrudadas), queimadas em forno a rolo, tendo como 
insumo energético o gás natural.
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Figura 4.2 – Principais elementos de infraestrutura do Nordeste com reflexos diretos na produção cerâmica reginal.

Deve ser observado, também, que a conjugação de fatores 
diversos, a saber: o crescimento da demanda, em decorrência 
do desenvolvimento brasileiro e nordestino; a exigência, cada vez 
maior, de produtos qualificados, e a preferência por empresas 
certificadas; o necessário atendimento a normas ambientais, cada 
vez mais rígidas; e o cumprimento de boas práticas quanto à 
saúde e segurança de trabalhadores, essa conjugação de fatores 

exigirá, de modo crescente, a modernização do parque industrial 
e a alteração no perfil da cadeia produtiva de cerâmica vermelha. 
Desse modo, parece inexorável que o setor evolua para a economia 
de escala, por meio de ampliações ou incorporações, com 
enxugamento do número de empresas, e reduzida participação 
daquelas menos competitivas, a exemplo do que aconteceu com 
o setor na Europa e em outras regiões do mundo.



Atlas de Matérias-Primas Cerâmicas do Nordeste

69

Quanto às matérias-primas, conforme discutido no Capítulo 3, 
para a via seca são indicadas as argilas formacionais das diversas 
bacias sedimentares costeiras emersas (p. ex. Bacia do Recôncavo, 
Bacia de Sergipe-Alagoas e Bacia Potiguar); ou mesmo bacias 
interioranas que, ao serem exploradas determinam transporte a 
longas distâncias, até as maiores cidades, no Leste nordestino. 
Para as indústrias via úmida, que necessitam de mais variedade 
de matérias-primas na composição de suas massas, com destaque 
aos porcelanatos há, no Nordeste, uma ampla oferta das matérias-
primas exigidas. Para alguns tipos de placas, podem ser utilizadas, 
em parte, as mesmas argilas fundentes da via seca antes referidas, 
porém, as matérias-primas mais típicas, como as argilas plásticas, 
precisariam  ser buscadas nas diversas ocorrências sedimentares 
dessa natureza e nas alteritas associadas. 

Em relação aos fundentes, devem ser lembrados os  feldspatos 
tradicionalmente produzidos na região Seridó (RN/PB) e em 
Castro Alves (BA), além das diversas rochas alcalinas e graníticas 
com potencial para uso, dispersas por todo Nordeste, Quanto 
a isso, há possibilidade, ainda, do aproveitamento de alguns 
insumos especiais como aditivos, a exemplo de diopsidio, entre 
outros.

Essas e outras alternativas  viabilizar-se-ão mais facilmente 
na razão direta da melhoria na infraestrutura e da logística de 
transporte do Nordeste; e da oferta de incentivos à produção. 
Isso envolve, necessariamente, a expansão e/ou adequação 
das rotas de transporte e carga/descarga de produtos, com 
destaque a ferrovias e portos; instalação de zonas de produção 
para exportação (ZPEs); incentivos econômicos e fiscais, entre 
outros aspectos.

4.3 CERÂMICA BRANCA: SANITÁRIOS E ISOLADORES

A produção do setor de sanitários no Brasil decorre, 
essencialmente, da atuação de dois grupos empresariais, 
um espanhol e outro nacional, respectivamente, Roca 
e Deca/Duratex. O grupo brasileiro vem atuando 
agressivamente no mercado e incorporando várias outras 
empresas do setor. Dentre as mais recentes aquisições, 
há duas das principais empresas do Nordeste: a Cerâmica 
Monte Carlo, no Cabo de Santo Agostinho (PE), e a 
Elizabeth Louças Sanitárias, em João Pessoa (PB). Com 
a ampliação em curso das duas fábricas nordestinas 
adquiridas, a Deca consolida-se como a maior empresa 
brasileira do setor.

Os dois grupos destacados, agora com três fábricas 
instaladas na região, e três outras fábricas independentes, 
acumulam 25% da produção nacional de sanitários, 
atendendo a demanda do Nordeste, de outras regiões e, 
eventualmente, exportando seus produtos.

A produção nordestina de sanitários concentra-se na 
Grande Recife, em João Pessoa e Caruaru (Figura 4.4), cidades 
relativamente próximas e que, em conjunto, configuram um 
polo regional, propulsionado anos atrás pela instalação de 
uma central de produção de um blend especial de argilas  
para sanitários (B3A). Embora a produção e utilização desse 
blend ainda exista, praticada pela Caulim, hoje integrante do 

4.2 CERÂMICA DE REVESTIMENTO

O setor brasileiro de revestimentos cerâmicos mostra 
produção similar ou acima dos padrões dos principais 
países produtores do mundo. A indústria nacional, que 
inclui algumas plantas do Nordeste, além de se utilizar 
de tecnologia de qualidade internacional e atualizada, 
apresenta inovações quanto à produção de revestimentos 
via seca, desenvolvida de modo original no Polo de Santa 
Gertrudes (SP). Esse processo, que se apoia no uso de massa 
exclusiva de argila, é o mais produtivo internacionalmente, 
pois utiliza prensagem, decoração e, sobretudo, a queima, 
extremamente rápidas, possibilitando que as linhas 
industriais tenham alta produtividade.

Conforme dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Cerâmica de Revestimentos (Anfacer), apresentados em CABRAL 
JR. et al. (2010), no Sudeste, a via seca utiliza 220 funcionários 
para cada um milhão de m2/mês de placas produzidas. A média 
nordestina, nesse caso, é de 315 empregados, tendo em vista 
que muitas fábricas da região ainda não estão atualizadas, 
com equipamentos de última geração, embora muito próximas 
disso. Por outro lado, a via úmida nordestina é a mais produtiva 
do Brasil, com a utilização de 570 empregados/milhão de 
m2/mês de placas, embora muito distante da produtividade 
alcançada pela via seca.

Ainda segundo as estatísticas do mercado (ANFACER, 2010), 
já apresentadas no Capítulo 2 deste Atlas, a produção de placas 
na região nordestina é da ordem de 9% da produção nacional, 
enquanto que o consumo é da ordem de 20%, o que determina 
déficit de 11% entre a oferta e a demanda. Esse déficit é atendido 
pelas fábricas do Sudeste e do Sul do Brasil, mas de maneira longe 
da ideal, em razão do aumento do preço final dos produtos, devido 
ao frete; e de problemas logísticos, trazidos pela ocupação, além 
da capacidade de atendimento da frota de cargas, e deficiências 
de infraestrutura, o que determina atrasos nas entregas e outras 
inconveniências.

Nesse contexto, as empresas de revestimento, especialmente 
do Sudeste, neste início da segunda década dos anos 2000, 
estão à procura de alternativas para instalar novas fábricas no 
Nordeste. Na busca pela expansão de negócios, são considerados 
os seguintes fatores: disponibilidade e adequação de matérias-
primas; distribuição da rede e disponibilidade de gás natural (GN); 
mercado; e incentivos e apoio locais.

Tendo em vista que os principais mercados consumidores são 
Salvador e Recife, e que a disponibilidade do GN encontra-se ao 
longo da costa (vide Figura 4.2), a tendência é pela instalação das 
novas fábricas na região costeira, preferencialmente entre aquelas 
duas cidades. Fora desse eixo, a atração de empresas passa por 
outros fatores, como o custo do GN e os incentivos. No médio 
e no longo prazo, é possível que passe a ser considerada mais 
factível a instalação de plantas industriais em regiões do interior, 
tendo como referência os Estados do Piauí e Maranhão, em razão 
da ocorrência favorável de argilas formacionais e outras matérias-
primas, conforme mostrado na Figura 4.3, e da melhoria na 
infraestrutura.
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Figura 4.3 - Localização das fábricas de placas cerâmicas do Nordeste, distribuição de matérias-primas minerais e faixas de previsão para 
instalação de novas indústrias de cerâmica de revestimento.
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Figura 4.4 - Localização do pólo produtor de louça sanitária do Nordeste, fontes de matérias-primas utilizadas e fluxo de produtos acabados.
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grupo internacional Unimin, a participação da mistura B3A nas 
massas das fábricas do referido polo é subordinada ou ausente.

Para a cerâmica branca considerada, as matérias-primas 
mais relevantes são:

• as argilas plásticas do Cabo de Santo Agostinho, 
constituídas de argilas quaternárias flúvio-deltáicas, em suas 
variedades finas e grossas;

• fundentes feldspáticos da região Seridó, constituídos 
principalmente por feldspato gráfico;

Adicionalmente, outras argilas plásticas são usadas como 
componentes plásticos nas massas, como, por exemplo, 
aquelas de Alhandra (PB) e Campo Grande do Piaúi (PI), entre 
outras.

Quanto aos fundentes, rochas feldspáticas foram aqui 
testadas e aprovadas, como o sienito de Caraúbas, na Paraíba, 
e sinalizou-se com as alternativas representadas pelas rochas 
feldspáticas cadastradas próximas ao eixo Recife-João Pessoa, 
como em Flexeiras (AL), Messias (AL) e Ribeirão (PE).

Especificamente quanto à rocha filito, matéria-prima usual no 
Sudeste, fundente bom, barato e que traz economia na produção,  
o atual abastecimento ocorre apenas a partir de Martinópole (CE), 
muito distante do polo consumidor pernambucano, o que reforça 
a oportunidade, já indicada, da prospecção e caracterização de 
filitos adequados a processos cerâmicos.

Deve ser ressaltado que as argilas do Cabo de Santo 
Agostinho (PE) se constituem em uma especialidade rara 
para o setor de sanitários, tanto assim que essa matéria-
prima é comercializada para outras regiões brasileiras. Por sua 
importância, há que se registrar a preocupação com o futuro 
do abastecimento do parque produtivo em relação a esses 
insumos, em decorrência de fatores diversos, quais sejam:

• o caráter restrito das ocorrências, que se mostram circunscritas 
na porção interna da faixa de afloramentos das rochas vulcânicas 
daquela área, em estreita faixa próxima à linha de costa;

• as áreas de ocorrência e lavra de argila concorrem com 
outras formas de uso e ocupação do solo, entre as quais 
se destacam; a expansão de manchas urbanas; e instalação 
de empreendimentos imobiliários, como balneários de 
luxo; instalação de distritos industriais, estimulados 
pela proximidade com o Porto de Suape; uso agrícola; e 
demarcação de áreas de conservação ambiental.

Os aspectos anteriores determinam que hoje, em razão 
da importância das argilas em questão, as empresas vêm 
trabalhando com estoques, em busca de prevenir problemas de 
abastecimento futuro.

Quanto a esse tema, iniciativas para delimitação detalhada 
das reservas de argila e estudos para ordenamento territorial 
poderiam postergar a exaustão de reservas ou prevenir a não 
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exploração de depósitos, por razão de conflitos com outras 
formas de uso e ocupação do terreno.

A instalação de novas fábricas, para atender o 
mercado doméstico, poderia dar-se em locais distantes 
do polo Recife-João Pessoa-Caruaru, desde que busque-
se disponibilidade de matérias-primas, oferta de insumos 
energéticos e mercado.

À luz dos dados coletados, a Bahia apresenta esse 
conjunto de disponibilidades. No tocante às matérias-
primas, as argilas plásticas são comuns no Recôncavo 
Baiano e no sul do Estado – por exemplo, as argilas de 
Itanagra e Camacan; os fundentes, correspondem aos 
materiais (feldspato, diopsidito) de Castro Alves.

Quanto aos isoladores, a indústria regional está 
representada por duas empresas de médio porte – Arbame-
Stettner Nordeste, em Campina Grande (PB); e Companhia 
Eletrocerâmica do Nordeste (Celene), em Maracanaú (CE) –, que 
atuam há várias décadas, fabricando isoladores de baixa tensão 
e diversos outros componentes elétricos, comercializados nos 
mercados regional e nacional. As matérias-primas utilizadas 
são regionais, feldspato e caulim do Seridó (PB/RN), e de 
Quixeramobim (CE); e argilas plásticas de outras regiões (a 
exemplo de Alhandra, PB).

Para expanção da produção e instalação de novos 
empreendimentos, valem as mesmas ponderações anteriores, 
quanto à matérias-primas, insumos energéticos e mercado.

4.4 COLORIFÍCIOS

Os colorifícios, de forma geral, atendem às fábricas 
cerâmicas com produtos para acabamento das peças, ou 
seja, que fazem a cobertura e decoração da face à vista das 
placas, peças sanitárias e outros objetos de cerâmica, dando-
lhes beleza estética, e proporcionando impermeabilização e 
resistência à abrasão adequada ao uso. No caso das placas 
cerâmicas, CABRAL JR. et al. (2010) estimam o consumo 
de 700g de materiais para a cobertura de cada m² de 
placa. Considerando-se a produção nordestina, de cerca de 
80 milhões de m²/ano, também estimada por CABRAL JR. et 
al. (2010), são necessárias aproximadamente 50 mil t/ano 
de materiais, entre engobes, compostos para esmalte, fritas, 
granilhas e pastas serigráficas.

Como na região Nordeste existem apenas dois colorifícios, 
ainda com pouca capacidade de produção, a maioria dos 
produtos desse subsetor é proveniente das regiões Sul e 
Sudeste, de onde é transportada por vias rodoviária e marítima 
(cabotagem).

As principais matérias-primas minerais utilizadas pelos 
colorifícios são quartzo, feldspatos, calcários, caulim, 
argilas, zircônio e talco, todas disponíveis na região 
Nordeste.

No entanto, salvo parte dos materiais empregados a cru, 
apenas moídos, que é, efetivamente, originária e consumida 
no Nordeste, significativa fração desses insumos, como 
o feldspato e o caulim, ainda sai do Nordeste para ser 

processada no Sul e Sudeste, retornando na composição de 
matérias-primas sintéticas, como as fritas.

Com a expansão em curso do setor de placas cerâmicas 
no Nordeste, a tendência dos colorifícios é de instalar 
filiais junto aos maiores polos cerâmicos da região, como 
já ocorre há uma década no Polo Cerâmico de Santa 
Gertrudes (SP).

A Figura 4.5 ilustra a localização das duas plantas 
atuais de colorifício e das principais unidades cerâmicas 
consumidoras de seus produtos, bem como rotas de 
comercialização atuais. Nela são também destacadas as 
principais matérias-primas utilizadas nos colorifícios, 
menos as rochas calcárias, com ampla distribuição no 
Nordeste.

Como supridoras da vasta gama de matérias-primas para 
colorifícios, destacam-se duas regiões produtoras, com foco em 
feldspato e outros minerais, que são a Província Pegmatítica 
Borborema-Seridó (RN/PB) e a região de Castro Alves (BA).

Consideradas essas duas faixas como principais 
fornecedoras, os demais requisitos para implementação 
de novas fábricas de colorifícios são a disponibilidade 
de gás natural, o mercado (localização das plantas de 
revestimentos/outras) e a infraestrutura favorável. Esses 
fatores agregam-se em toda a região costeira nordestina.

Deve-se dar destaque ainda à produção de diopsidio,em 
Castro Alves (BA) e em Arapiraca (AL), matérias-prima com 
crescente uso nos colorifícios, a exemplo também do zircão, 
bastante disponível no Nordeste, embora sua comercialização 
siga preços internacionais.

4.5 ANÁLISE DE AMBIENTE

Na análise do ambiente de negócios mínerocerâmicos 
no Nordeste, podem ser relacionados fatores positivos, que 
poderão concorrer para consolidar o diferencial competitivo da 
região, bem como fatores negativos para a competitividade, 
que devem ser conhecidos e superados, na medida do possível. 
Nesse sentido, algumas das forças, fraquezas, oportunidades 
e ameaças detectadas são relacionadas em seguida, as 
principais delas destacadas na Figura 4.6.

Forças:
• disponibilidade de bases de dados de interesse (Geobank, 

este Atlas, outros);
• geodiversidade favorável, determinante da existência de 

depósitos de matérias-primas tradicionais e inovadoras, de 
qualidade e em quantidade, com vasta distribuição geográfica;

• rigidez locacional dos depósitos minerais;
• apelo social da produção mineral;
• disponibilidade de mão de obra;
• demanda por empregos;
• alternativa de organização no formato de APLs minerais, 

notadamente do segmento de cerâmica vermelha;
• capacidade de mobilização dos diversos atores 

relacionados ao processo produtivo cerâmico.



Atlas de Matérias-Primas Cerâmicas do Nordeste

73

Figura 4.5 – Localização de colorifícios, matérias-primas empregadas e indústrias cerâmicas consumidoras no Nordeste.

Figura 4.6 – Desafios e oportunidades para o desenvolvimento e a sustentabilidade da produção cerâmica nordestina.
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Fraquezas:
• desconhecimento de alguns depósitos minerais de referência;
• uso predatório de matérias-primas;
• preparo inadequado de massas cerâmicas, em alguns 

subsetores; 
• inadequação de processos e equipamentos produtivos;
• inexistência parcial de mão de obra qualificada;
• informalidade da mineração e de parte da produção do 

segmento de cerâmica vermelha;
• autoconhecimento insuficiente;
• gestão empresarial por vezes inadequada;
• dificuldade de acesso ao crédito para produção;
• emprego de equipamentos obsoletos em boa parte do 

segmento de cerâmica vermelha;
• dificuldade de assimilar os custos ambientais.

Oportunidades:
• aumento da demanda no mercado interno;
• aumento da demanda no mercado externo;
• ampliação da infraestrutura ferroviária e portuária;
• associativismo, cooperativismo e governança na produção, 

especialmente quanto à cerâmica vermelha;
• condições objetivas para instalação de novas indústrias 

cerâmicas;
• utilização do frete de retorno para comercialização de alguns 

produtos no Sudeste brasileiro.

Ameaças:
• tributação elevada;
• deficiências de logística e infra-estrutura;
• conflitos quanto ao uso e à ocupação do solo (falta de 

ordenamento territorial);
• aumento de restrições ambientais (sobretudo para extração 

de argilas quaternárias);
• demora no processo de licenciamento ambiental da mineração;
• exaustão das argilas plásticas do Cabo de Santo Agostinho;
•concorrência de produtos cerâmicos estrangeiros 

(especialmente porcelanatos chineses).

Infraestrutura
Os principais elementos de referência quanto à infra-

estrutura da região, base para a movimentação de matérias-
primas e produtos, distribuição de insumos energéticos e 
instalação das indústrias, foram ilustrados na Figura 4.2.

Ressalta-se que a malha rodoviária é intensamente utilizada, 
destacando-se as rodovias BR-116 e BR-101, de sentido geral 
Norte-Sul, que fazem a ligação do Nordeste com o Sul e o 
Sudeste do Brasil. Por meio delas, transitam produtos cerâmicos 
e insumos do e para o mercado nordestino, com fretes da 
ordem de R$ 250,00/t a R$ 350,00/t (sentido Sudeste/Nordeste) 
e R$ 100,00/t a R$ 200,00/t (sentido Nordeste/Sudeste), 
dependendo das distâncias e época do ano. Outras importantes 
rodovias, com direção geral leste-oeste, que ligam o interior do 
Nordeste com a região costeira, rotas de escoamento e troca 
de produtos e insumos na escala regional, ou trechos das rotas 

comerciais nacionais, são periodicamente sobrecarregadas por 
safras agrícolas que buscam os portos do litoral.

Essas rotas leste-oeste precisariam ser reforçadas em futuro 
breve para dar sustentação e ampliar o comércio cerâmico. Isso 
poderá se dar com a entrada em operação de novas ferrovias, 
cabendo destaque a trechos essenciais, como Ilhéus-Caetité-
Barreiras (BA), e a Transnordestina, entre Recife e o Piauí.

Concomitantemente, novos portos e ampliações estão 
sendo preparados, fato que elevará o padrão da infraestrutura 
da região, gerando oportunidades de desenvolvimento das 
atividades mínerocerâmicas, incluindo a exportação, sobretudo 
em cenário com câmbio mais favorável.

Oportunidades Comerciais
No decorrer deste e dos capítulos anteriores, foram 

salientados aspectos que poderão traduzir-se em inovação 
e propiciar oportunidades competitivas, se devidamente 
focadas e conduzidas. A seguir, é dado destaque a algumas 
ações, consideradas estratégicas para a ampliação de 
negócios cerâmicos no Nordeste, no âmbito dos mercados 
interno e externo. São elas:

• promover a produção de telhas nas proximidades dos 
principais centros consumidores do Nordeste, especialmente 
a Região Metropolitana de Recife;

• buscar a produção de agregado leve de argila expandida, 
a partir de matérias-primas adequadas a esse uso, existentes 
no Rio Grande do Norte, Paraíba e outros locais, caso se 
caracterize um mercado consumidor favorável;

• para alguns polos de cerâmica vermelha, instalar centrais de 
produção de massa; e incrementar o uso de argilas formacionais, 
organizando-os com base no modelo de APL mineral, por 
meio do estímulo às práticas de associativismo, cooperação e 
governança, envolvendo todos os atores da cadeia produtiva;

• aproveitar as perdas por quebra de peças queimadas de 
cerâmica vermelha, descartadas nas indústrias e entornos. Para 
tanto, são recomendáveis processos de reciclagem e reuso 
desses materiais pelo setor de cimento (como pozolanas), na 
fabricação de artefatos de concreto, chamote cerâmico, etc.;

• produzir telhas cerâmicas de qualidade técnica ajustada 
e certificada, para uso em ambientes agressivos, como é o 
caso de todo o litoral nordestino;

• produzir lã de rocha, a partir de matérias-primas 
disponíveis nas imediações do Recife, com apoio de estudo 
mais detalhado sobre esse mercado; 

• ajustar a logística de transporte de produtos e insumos 
às novas rotas que emergirem da efetivação das obras de 
infraestrutura em curso;

• avaliar a disponibilidade de biomassa como insumo 
energético, aproveitando a expansão das fronteiras da 
agroindústria, como os projetos de papel e celulose no Sul 
da Bahia e no Piauí;

• promover a instalação de novas indústrias de 
revestimentos cerâmicos, com vistas ao atendimento 
dos novos patamares de demanda regional, e também a 
exportação;
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• pesquisa e desenvolvimento de novas massas e produtos 
cerâmicos, a partir da diversidade mineral característica da Região 
Nordeste. No caso dos revestimentos, isso inclui massas para via 
seca semiporosa, massa para porcelanato e massa para azulejos. 
No caso da cerâmica vermelha, desenvolver novas massas para 
telha, com absorção mais baixa de água. Na cerâmica sanitária, 
desenvolver massas com novas argilas, para que não se dependa 
exclusivamente das argilas do Cabo de Santo Agostinho;

• promover a instalação de novos colorifícios, como 
forma de agregar valor às comodities minerais, bem 

como fornecer matérias-primas sintéticas mais baratas às 
cerâmicas regionais, incentivando o diferencial competitivo. 
Ainda mais que os dois principais polos de origem de 
matérias-primas para esse segmento estão localizados 
na própria Região Nordeste – a faixa Seridó (RN/PB) e a 
vizinhança de Castro Alves (BA);

• instalação de unidade de louça sanitária em mais 
locais do Nordeste, desde que haja disponibilidade dos 
necessários insumos minerais, como é o caso das imediações 
de Salvador.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE CERÂMICA 
PARA REVESTIMENTO (ANFACER). Disponível em: www.
anfacer.org.br. Acesso em: 12 dez. 2010.

CABRAL JÚNIOR, M., BOSCHI, A. O., FERREIRA, A. L., COELHO, 
J. M. A indústria de colorifícios no Brasil: situação atual e 
perspectivas futuras. Cerâmica Industrial, 15 (1) jan./fev., 
2010.

LINS, Margaret. Plano de desenvolvimento do APL de 
cerâmica vermelha de Russas. Fortaleza: IEL-Ceará, 2008.

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE 
SERGIPE (SEDECT). Plano de desenvolvimento do APL de 
cerâmica vermelha sergipana. Aracaju, 2008.





Capítulo 5

Catálogo de Matérias-Primas 
Minerais Cerâmicas do Nordeste





Atlas de Matérias-Primas Cerâmicas do Nordeste

79





Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: AL-1 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

57 4 38 0

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

4,52 66,90 24,50 1,66 1,26 0,06 0,24 0,04 0,52

Observações:

Localidade: Passo de Camaragibe Coordenadas (UTM/Zona): 221020O  8974392S / 25S

Contexto Geológico: Depósito formacional de argila arenosa, pouco 
plástica, do Grupo Barreiras (ENb).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Fonte: CPRM (2004)

Cor de Queima (950ºC)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: AL-2 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Localidade: Passo de Camaragibe Coordenadas (UTM/Zona): 217378O  8975635S / 25S

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

35 22 35 8

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,61 60,80 22,20 4,36 1,06 0,18 0,63 0,25 2,26

Observações:Contexto Geológico: Depósito aluvionar (N4a), com argila plástica, de cor 
cinza, da várzea do rio Santo Antonio.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: AL-3 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

41 0 12 47

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

6,92 62,40 18,40 6,67 1,23 0,46 1,08 0,43 2,04

Observações:

Localidade: Porto Real do Colégio Coordenadas (UTM/Zona): 738662O  8872996S / 24S

Contexto Geológico: Depósito aluvionar (N4a), com argila arenosa, 
plástica, de cor cinza, da várzea do rio São Francisco.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: AL-4 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

23 20 40 17

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

11,10 61,10 17,90 3,95 1,25 0,31 1,02 0,25 2,35

Observações:

Localidade: Igreja Nova Coordenadas (UTM/Zona): 756921O  8875466S / 24S

Contexto Geológico: Depósito aluvionar (N4a), com argila arenosa, 
plástica, de cor cinza, da várzea do Rio São Francisco.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200ºC)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Atlas de Matérias-Primas Cerâmicas do Nordeste

85

Amostra: AL-5 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

15 25 38 22

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

4,19 68,10 12,70 4,34 0,68 2,47 1,84 1,56 3,68

Observações:

Localidade: Igreja Nova (Oitizeiro) Coordenadas (UTM/Zona): 769156O  8884048S / 24S

Contexto Geológico: Depósito de siltito e folhelho laminado, coloração 
marrom, Membro Boa Cica (C2bb) da Formação Batinga, Grupo Igreja Nova. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.050ºC)

Amolecimento a 1.150ºC

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: AL-6 Grupo: Fundente Subgrupo: Rocha Feldspática

Microclínio Quartzo Aegirina-Augita

35-40 15-20 15-20

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

0,06 71,60 13,40 2,21 0,14 0,71 0,17 2,73 8,38

Observações:

Localidade: Flexeiras Coordenadas (UTM/Zona): 196746O  8976790S / 25S

Contexto Geológico: Granitos, granulitos, migmatitos e kinzigitos inclusos 
no Complexo Nicolau-Campo Grande (APng).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes Quartzo

KNaCa

Cor de Queima (1.180ºC)

Amolecimento a 1.180ºC

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Atlas de Matérias-Primas Cerâmicas do Nordeste

87

Amostra: AL-7 Grupo: Fundente Subgrupo: Rocha Feldspática

Quartzo Microclinio Plagioclásio Piroxênio Titanita

25 35-40 15-20 15-20 0-5

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

0,6 70,3 14,3 2,46 0,33 2,29 0,62 3,82 4,66

Observações:
O ponto localiza a Pedreira 
Imcrel

Localidade: Messias (fazenda Manimbú) Coordenadas (UTM/Zona): 188205O  8957836S / 24S

Contexto Geológico: Granitos, granulitos, migmatitos e kinzigitos inclusos 
no Complexo Nicolau-Campo Grande (APng). Amostra de pó de rocha da 
pedreira Imcrel.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes Quartzo

KNaCa

Cor de Queima (1.190ºC)

Amolecimento a 1.190ºC

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: BA-1 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

27 19 40 15

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

6,40 61,60 18,00 8,53 1,00 0,16 1,22 0,08 2,19

Observações:

Localidade: Camaçari Coordenadas (UTM/Zona): 569074O 8593837S / 24S

Contexto Geológico: Conjunto de siltitios e siltitos argilosos, alterados, de 
formação cretácica São Sebastião (K1ss), Bacia do Recôncavo.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: BA-2 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita (+Feldspato) Quartzo Outros

5  /19 45/31 31/35 19/15

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

9,79  / 7,58 54,50/58,20 19,50/20,10 5,77/7,29 0,96/0,95 0,06/0,03 1,92/1,23 0,12/0,12 5,20/3,72

Observações: Análises quími-
cas realizadas em siltitos. 

Localidade: Alagoinhas Coordenadas (UTM/Zona): 569538O  8667848S / 24S

Contexto Geológico: Conjunto de siltito e siltitos argilosos, alterados, de 
formação cretácica da Bacia do Recôncavo; e argila quaternária cinza, plástica 
das planícies locais.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Amolecimento a 950ºC

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: BA-3 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

5 44 32 19

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

8,20 55,40 32,50 1,46 1,05 0,02 0,20 0,05 0,50

Observações:

Localidade: Itapicuru Coordenadas (UTM/Zona): 591405O  8754597S / 24S 

Contexto Geológico: Argila cinza a cinza-escuro, coluvio-aluvionar, 
originária das planícies aluvionares e depressões quaternárias. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200ºC)

Fonte: SÁ (1983)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Atlas de Matérias-Primas Cerâmicas do Nordeste

91

Amostra: BA-4 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

51 4 39 6

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,91 64,60 21,99 2,30 1,41 0,02 0,28 0,05 0,51

Observações:

Localidade: Itanagra Coordenadas (UTM/Zona): 603489O  8630101S / 24S

Contexto Geológico: Argila formacional plástica, decorrente de alteração 
de pelitos da formação cretácica São Sebastião (K1ss), Bacia do Recôncavo.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100ºC)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: BA-5 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

22 22 50 6

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

5,18 70,80 17,60 1,60 0,87 0,02 0,95 0,06 2,60

Observações:

Localidade: Camacan Coordenadas (UTM/Zona): 445704O  8298990S / 24S

Contexto Geológico: Seqüência de metapelitos da Bacia do Rio Pardo 
(Neoproterozóico a Cambriano), parcialmente lixiviados.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100ºC)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: BA-6 Grupo: Fundente Subgrupo: Feldspato Potássico

Microlínio Albita (lamelas)

78 22

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

1,05 65,60 18,60 0,10 0,05 0,10 <0,1 2,10 11,50

Observações:

Localidade: Castro Alves Coordenadas (UTM/Zona): 457512O  8587286S / 24S

Contexto Geológico: Pegmatitos simples zonados, de médio porte, alojados 
em terrenos de médio a alto grau (Complexo Caraíbas), ricos em Feldspato 
Potássico. Feldspato de alta qualidade.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200ºC, 
fusibilidade a 1.400ºC)

1.400ºC

Fonte: KUZMICKAS (2010)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade
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Amostra: BA-7 Grupo: Fundente Subgrupo: Diopsídio

Diopsidio Feldspato Quartzo

85-95 0-5 0-10

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

1,6-0,4 51,4-55,6 3,4-3,1 1,6-0,7 0,1-0,4 24,4-20,7 16,7-17,5 0,2-0,5 0,1-1,0

Observações:

Localidade: Castro Alves Coordenadas (UTM/Zona): 449226O  8591049S / 24S

Contexto Geológico: Lentes de até 700m de comprimento e 200m de 
largura de rochas calciossilicáticas, com lentes de diopsidito, diopsidito 
feldspático, e dipsidito/outros minerais, do Complexo Caraíbas (A4co).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200ºC)

Amolecimento a 1.255ºC;
e fusão a 1.275ºC

Fonte: KUZMICKAS (2010)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: BA-8 Grupo: Fundente Subgrupo: Rocha Feldspática Sódica

Albita Quartzo Aegirina-Augita Tremolita

75-80 5 10-20 5

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

0,27 63,80 17,90 2,42 <0,10 3,19 1,01 <0,10 10,70

Observações:

Localidade: Tauá Coordenadas (UTM/Zona): 451863O  8577011S / 24S

Contexto Geológico: Corpo (700m X 200m) de rocha gnáissica leucocrática, 
constituída de albita (70-80%), quartzo e aegirina-augita, encaixado em 
charnockítico-enderbítico do Complexo Caraíba (A-Pi).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes Quartzo

KNaCa

Cor de Queima (1.200ºC)

Amolecimento a 1.180ºC; 
e fusão a 1.325ºC

1325ºC

Fonte: LOPES (2006)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade
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Amostra: CE-1 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

22 18 27 33

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

5,80 61,90 17,10 5,98 0,83 1,16 1,39 1,45 3,30

Observações:

Localidade: Russas Coordenadas (UTM/Zona):  610859O  9447251S / 24S

Contexto Geológico: Planície aluvial do rio Jaguaribe, constituída de 
sedimentos argilosos, silto-argilosos a arenosos, de ambiente de várzea.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (xxxxx)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: CE-2 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

12  / 78 32/1 42/11 14/ 10

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

8,8  /14,13 55,5/48,72 17,7/32,09 8,84/2,41 1,00/0,58 0,96/0,04 3,15/0,15 0,14/0,16 3,60/0,10

Observações:

Localidade: Nova Olinda (sítio Jurema) Coordenadas (UTM/Zona): 422893O  9216084S / 24S

Contexto Geológico: Argilito creme maciço da Formação Santana (K1s), 
Grupo Araripe, alterado no topo (uso em cerãmica vermelha) e mais fresco 
na base (uso em  revestimento).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.050-1.150ºC)

Fonte: CPRM (2004)

Amolecimento a 1.150ºC



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: CE-3 Grupo: Caulim (Pegmatito Moído) Subgrupo: Primário

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

6 8 84 2

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

0,43 90,70 5,80 1,08 <0,10 0,16 <0,10 <0,10 0,91

Observações:
Pegmatito moído, para carga 
em ração animal

Localidade: Quixeramobim Coordenadas (UTM/Zona): 485827O  9399212S / 24S

Contexto Geológico: Caulim de pegmatito da Sub-Província Pegmatítica 
do Ceará, encaixado em paragnaisses do Complexo Acopiara (PP2a).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200ºC)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Atlas de Matérias-Primas Cerâmicas do Nordeste

99

Amostra: CE-4 Grupo: Fundente Subgrupo: Filito

Quartzo Sericita Caulinita Outros

ND ND ND ND

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

4,22 69,20 19,70 1,71 0,74 0,01 0,64 0,03 3,69

Observações: 
ND=Não Determinado

Localidade: Martinópole Coordenadas (UTM/Zona): 307838O 9645728S / 24S

Contexto Geológico: Filitos arcoseanos e metassiltitos da Formação Santa 
Terezinha, Grupo Martinópole (NP2st).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200ºC)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade
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Amostra: CE-5 Grupo: Fundente Subgrupo: Rocha Feldspática Potássica

Microclínio Plagioclásio Sódico Quartzo Topázio e Mica

28 36 30 6

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

0,69 74,40 14,10 0,35 nd 0,26 nd 5,22 3,85

Observações:

Localidade: Santa Quitéria Coordenadas (UTM/Zona): 361147O  9542569S / 24S

Contexto Geológico: Granitóide da Suíte Tamboril-Santa Quitéria, Stock 
Tamboril. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes Quartzo

KNaCa

Cor de Queima (1.150ºC)

Fonte: CPRM (2004)

Fusão abaixo de 1.337ºC

1337ºC



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: CE-6 Grupo: Fundente Subgrupo: Feldspato Potássico

Microclínio com  Albita

82 18

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

0,62 56,70 15,90 0,09 ND 0,04 0,04 2,02 12,60

Observações:
ND=Não Determinado

Localidade: Quixeramobim Coordenadas (UTM/Zona): 486526O  9393338S / 24S

Contexto Geológico: Feldspato de pegmatito da Sub-Província Pegmatítica 
do Ceará, encaixado em paragnaisses do Complexo Acopiara (PP2a). 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.150ºC)

Fusão entre 1.337ºC
e 1.349º

1337ºC

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade
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Amostra: CE-7 Grupo: Fundente Subgrupo: Carbonato

Calcita

100

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

43,70 0,85 - 0,66 - 54,39 - - -

Observações: 
* Menezes et al. (2010). 
Amostra = a pó de cal, friável.

Localidade: Nova Olinda (sítio Massapê) Coordenadas (UTM/Zona): 423157O  9213548S 24S

Contexto Geológico: Calcário sedimentar da Formação Santana (K1s), 
Grupo Araripe.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes Quartzo

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2004)

*



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: MA-1 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional e Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

9  /17  /10 25/25/33 47/46/47 19/12/11

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,1  /4,6  /9,3 66,2/71,9/61,4 16,4/13,7/20,3 4,6/2,7/4,7 1,0/0,8/1,3 0,3/0,3/<0,1 1,2/1,0/0,8 0,7/0,9/0,2 2,9/3,3/1,5

Observações: 
A localização é da planta 
industrial.  Massa.

Localidade: Itapecuru Mirim Coordenadas (UTM/Zona): 572830O  9622739S / 23S

Contexto Geológico: Matérias-primas da Cerâmica BB Mendes, constituídas 
de rochas pelíticas de cores avermelhadas e esbranquiçadas (parcialmente 
alteradas), paleozóicas, da Bacia do Parnaíba; e sedimentos argilo-sílticos, 
aluvionares, quaternários, dos vales locais (constituição da massa: duas 
argilas formacionais; uma argila de várzea)  

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade
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Amostra: MA-2 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

16 22 49 13

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

6,68 66,7 15 6,14 1,06 0,36 0,93 0,29 2,24

Observações:
A localização é da planta 
industrial. 

Localidade: Timom Coordenadas (UTM/Zona): 736053O 9439061S / 23S

Contexto Geológico: Sedimentos argilosos a argilo-sílticos cinza, de origem 
aluvionar quaternária, depositados na planície do rio Parnaíba.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PB-1 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

14   /9 35/27 32/27 21/38

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,85   /8,19 53,7/49,6 19/19,3 10,1/11,7 1,19/1,24 1,46/1,45 2,34/3,47 0,99/1,13 2,64/3,16

Observações:

Localidade: Santa Rita Coordenadas (UTM/Zona): 280759 9212171 / 25S

Contexto Geológico: Depósito aluvionar com argila quaternária de queima 
vermelha, plástica, coloração cinza-escuro (N4a), da várzea do rio Paraíba.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade
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Amostra: PB-2 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

18   /4 23/29 34/30 25/37

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,33   /6,86 57,3/52,3 20/18,9 7,62/10,7 1,27/1,18 1,13/1,72 1,26/2,72 0,84/1,25 2,72/3,41

Observações:

Localidade: Mulungu Coordenadas (UTM/Zona): 229019O  9223269 / 25S

Contexto Geológico: Depósito aluvionar, com argila plástica de queima 
vermelha, coloração cinza escura, da várzea do Rio Mamanguape.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2002)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PB-3 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

70 4 20 6

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

11,6 55,00 29,20 1,46 1,15 0,23 0,46 ND 0,50

Observações:
ND=Não Determinado

Localidade: Alhandra Coordenadas (UTM/Zona): 288783O 9176790S / 25S

Contexto Geológico: Depósito aluvionar de argila plástica, caulinítica, algo 
orgânica, coloração cinza-claro (N4a).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100ºC)

Fonte: CPRM (2002)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade
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Amostra: PB-4 Grupo: Caulim Subgrupo: Primário

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

87 7 4 2

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

13,3 47,9 37,3 0,45 <0,1 0,2 0,11 <0,1 0,72

Observações:

Localidade: Junco do Seridó Coordenadas (UTM/Zona): 757046O  9228679S / 24S

Contexto Geológico: Corpos de pegmatito da Província Pegmatítica 
Borborema- Seridó, situados em zona de planalto alto preservado, em estágio 
avançãdo de lixiviação e caulinização.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200ºC)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PB-5 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

11 40 26 23

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,9 49,2 19,7 11,7 1,28 1,67 3,54 1,2 2,96

Observações:

Localidade: Aparecida (Fazenda Tapera) Coordenadas (UTM/Zona): 599296O  9250240S 24S

Contexto Geológico: Argila marrom resultante da alteração intempérico-
residual de folhelho da Formação Sousa (K1sz), Grupo Rio do Peixe. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2002)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade
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Amostra: PB-6 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

10 30 20 40

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

8,81 49,4 15,6 11,7 1,03 5,32 2,79 1,89 3,56

Observações:

Localidade: Sousa Coordenadas (UTM/Zona): 586730O  9251867S / 24S

Contexto Geológico: Siltito vermelho-escuro da Formação Sousa (K1sz), 
Grupo Rio do Peixe.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2002)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PB-7 Grupo: Fundente Subgrupo: Filito

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

3 21 37 39

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

8,81 49,4 15,6 11,7 1,03 5,32 2,79 1,89 3,56

Observações:

Localidade: Santana dos Garrotes Coordenadas (UTM/Zona): 611790O  9180829S / 24S

Contexto Geológico: Filitos sílticos e metassiltitos, cor cinza-esverdeados, 
fraturados, facilmente desagregáveis, da Formação Santana dos Garrotes (NP3sg), 
Grupo Cachoeirinha; e granitóides da Suíte Intrusiva Conceição (NP3  2c5). 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100ºC)

Fonte: CPRM (2002)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PB-8 Grupo: Fundente Subgrupo: Filito

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

5 28 37 31

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

5,64 56,2 16,7 11,2 1,31 0,93 3,26 0,81 3,27

Observações:

Localidade: Emas (Fazenda Mosete) Coordenadas (UTM/Zona): 644704O  9207723S / 24S

Contexto Geológico: Filitos sílticos e metassiltitos, com coloração creme 
a avermelhada, fraturados, facilmente desagregáveis, da Formação Santana 
dos Garrotes (NP3sg), Grupo Cachoeirinha; e granitóides da Suíte Intrusiva 
Conceição (NP3  2c5). 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100 - 1.200ºC)

Fonte: CPRM (2002)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PB-9 Grupo: Fundente Subgrupo: Rocha Feldspática

Albita Microclínio Quartzo Hornblenda Outros

35-40 25-30 25-30 0-5 0-10

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

0,18 67,70 16,50 2,21 0,07 0,93 0,16 6,31 4,77

Observações:

Localidade: Caraúbas (Fazenda Jaques) Coordenadas (UTM/Zona): 787796O  9144042S / 24S

Contexto Geológico: Corpo de monzogranito a sienito, hololeucocrático, 
coloração rósea clara, rico em plagioclásio sódico, quartzo e microclínio, 
da Suíte Granítica Camalau (PM  c). Intrusivo em gnaisses do Complexo 
Sertânia (PP2se). 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes Quartzo

KNaCa

Cor de Queima (1.150ºC)

Fonte: CPRM (2002)

Amolecimento a 1.203ºC; 
e fusão a 1.292ºC



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PE-1 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

55 16 23 6

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

9,28 56,70 28,30 1,81 1,37 0,07 0,26 0,11 1,80

Observações:

Localidade: Gameleira-Ribeirão Coordenadas (UTM/Zona): 238524O  9049620S / 25S 

Contexto Geológico: Depósito aluvionar, com argila arenosa, de coloração 
cinza, da várzea do Rio Sirinhaém. Nas proximidades, ocorrem leucogranitóides 
da Suíte Intrusiva Leucocrática Peraluminosa (MN  al) e gnaisses e migmatitos 
do Complexo Cabrobó (MP3ca).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100 - 1.200ºC)

Fonte: CPRM (2001)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PE-2 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

54 18 20 7

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

9,14 54,40 29,00 2,58 1,89 0,07 0,24 0,12 2,14

Observações:

Localidade: Ribeirão Coordenadas (UTM/Zona): 239016O  9058134S / 25S 

Contexto Geológico: Depósito aluvionar, com argila plástica, de coloração 
cinza a azul, da várzea do rio Amaraji. Nas cercanias, ocorrem leucogranitóides 
da Suíte Intrusiva Leucocrática Peraluminosa (MN  al) e gnaisses e 
migmatitos do Complexo Cabrobó (MP3ca).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100 - 1.200ºC)

Fonte: CPRM (2001)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PE-3 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

66 6 26 2

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

6,79 59,30 28,40 3,41 0,99 0,03 0,17 nd 0,58

Observações:

Localidade: Panelas Coordenadas (UTM/Zona): 822889O  9035123S / 24S

Contexto Geológico: Depósito intempérico-residual de argila arenosa, cor 
cinza, resultante da alteração de leucogranitos da Suíte intrusiva Leucocrática 
Peraluminosa (MN  al). Nos arredores, ocorrem granitóides da Suíte Intrusiva 
Itaporanga (NP3 2it), granitóides indiscriminados (MP  i) e gnaisses e 
migmatitos do Complexo Cabrobó (MP3ca).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2001)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PE-4 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Observações:
ND=Não Determinado

Localidade: Quipapá (olaria Califórnia) Coordenadas (UTM/Zona): 827112O  9022647S / 24S

Contexto Geológico: Depósito intempérico-residual de argila arenosa, de 
cor cinza, resultante da alteração de leucogranitos da Suíte Leucocrática 
Peraluminosa (MN  al).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2001)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PE-5 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

34 11 51 5

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

5,79 71,50 17,70 2,01 0,73 0,24 0,34 0,05 1,28

Observações:

Localidade: Bodocó Coordenadas (UTM/Zona): 3789979O  9154674S / 24S

Contexto Geológico: Sedimentos síltico-argilosos, de coloração cinza-claro 
relacionados a argilas de várzea. A camada de queima branca ocorre na 
porção superior, com cerca de um metro de espessura, sobreposta à argila 
de queima avermelhada (localmente denominada de tabatinga).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100 - 1.200ºC)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PE-6 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

50   /50 13/14 30/30 7/6

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,71   /7,12 60,00/59,60 25,10/21,40 3,46/5,04 1,24/1,18 0,18/0,54 0,31/0,62 0,14/0,70 1,48/3,26

Observações:
A localização é da planta 
industrial

Localidade: Palmares (engenho Esperança) Coordenadas (UTM/Zona): 209626O  9038050S / 25S  

Contexto Geológico: Depósito aluvionar, com argila siltosa, de cor cinza, 
da várzea do Rio Una. E sedimentos finos de várzea, de queima amarelada.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2001)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PE-7 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

75 4 20 2

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

9,01 56,40 31,00 1,19 1,40 0,03 0,08 ND 0,47

Observações:
ND=Não Determinado

Localidade: Caruaru (Fazenda  Caruaru) Coordenadas (UTM/Zona): 827707O  9073812S / 24S

Contexto Geológico: Depósito intempérico-residual de argila caulinítica, plástica, 
cor cinza-claro, resultante da alteração de granitóides grossos a porfiríticos da Suíte 
intrusiva Itaporanga (NP3  2it). 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200ºC)

Fonte: CPRM (2001)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PE-8 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

59 3 37 1

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

6,64 66,60 24,60 0,81 0,45 0,04 0,15 nd 0,25

Observações:

Localidade: Cabo de Santo Agostinho Coordenadas (UTM/Zona): 279139O  9082706S / 25S

Contexto Geológico: Depósito aluvionar com argila plástica, de cor cinza 
(N4a), da várzea do rio Pirapama. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200ºC)

Fonte: NASCIMENTO (2003)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PE-9 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

62 1 14 23

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

13,05 49,39 29,91 4,16 1,47 0,13 0,31 1,03 0,10

Observações:
          Características previstas

Dados dos autores

Localidade: Cabo de Santo Agostinho (Gaibu) Coordenadas (UTM/Zona):  283354O  9077260S / 25S

Contexto Geológico: Depósito aluvionar (N4a), com argila plástica, cor 
cinza, da várzea do Rio Massangana.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200ºC)

Fonte: NASCIMENTO (2003)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PE-10 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

90 1 2 7

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

14,13 44,72 37,00 2,41 0,58 0,04 0,15 0,16 0,10

Localidade: Caité-Ipojuca Coordenadas: (UTM/Zona) 274612O 9060862S / 25S

Contexto Geológico: Depósito aluvionar (N4a), com argila plástica , cor 
amarelo, da várzea do rio Maracaípe.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200°C)

Fonte: NASCIMENTO (2003)
Observações:
          Características previstas

Dados dos autores



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PE-11 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

34 1 58 6

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

6,32 75,4 14,5 1,55 0,78 <0,10 0,10 <0,10 0,16

Localidade: Ipojuca (Feiteira) Coordenadas (UTM/Zona): 276549  9055589S / 25S

Contexto Geológico: Depósito aluvionar  (N4a), com argila plástica, 
coloração amarela, da várzea do rio Maracaípe. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200°C)

Fonte: NASCIMENTO (2003)
Observações:
          Características previstas

Dados dos autores



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PE-12 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

62 1 14 23

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

13,05 49,39 29,91 4,16 1,47 0,13 0,31 1,03 0,10

Localidade: Cabo de Santo Agostinho Coordenadas (UTM/Zona): 278496O  9082703S / 25S 

Contexto Geológico: Depósito aluvionar  (N4a), com argila plástica, 
coloração amarela, da várzea do rio Pirapama. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200°C)

Fonte: NASCIMENTO (2003)
Observações:
          Características previstas

Dados dos autores



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade
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Amostra: PE-13 Grupo: Caulim Subgrupo: Secundário

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

69 3 27 1

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

8,15 61,60 28,70 0,32 0,37 0,05 0,14 ND 0,31

Observações:
ND=Não Determinado

Localidade: Cabo de Santo Agostinho Coordenadas (UTM/Zona): 283365O  9082523S / 25S

Contexto Geológico: Nível de caulim esbranquiçado a róseo, com espessura 
média de 5,0m, intercalado em arenito argiloso fino a médio, com  coloração 
creme a marrom, da Formação Algodoais (K2ag).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200°C)

Fonte: NASCIMENTO (2003)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PE-14 Grupo: Caulim Subgrupo: Secundário

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Localidade: Cabo de Santo Agostinho Coordenadas (UTM/Zona): 283654O  9079943S / 25S

Contexto Geológico: Nível de caulim esbranquiçado, com espessura média 
de 15m, intercalado em arenito argiloso, fino a médio, de coloração creme 
a marrom, da Formação Algodoais (K2ag). Na porção inferior do pacote de 
caulim, ocorre argilito róseo, plástico, com espessura média de 3,0m.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.200°C)

Fonte: NASCIMENTO (2003)

Observações:
          Características previstas

Dados dos autores



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade
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Amostra: PE-15 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

41 17 38 4

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,30 64,60 22,80 0,96 1,31 <0,10 0,33 <0,10 1,90

Observações:

Localidade :Buique (Brejinho de Cima) Coordenadas (UTM/Zona): 695372O  9047611S / 24S

Contexto Geológico: Depósito de arenitos esbranquiçados a beges, 
granulação grossa a conglomerática, com intercalações de argilitos cinza-
claros, cauliníticos, da Formação Tacaratu (St).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2001)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PE-16 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

7   /5 16/29 29/32 48/33

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

18,9   /10,7 39,4/48,0 9,2/13,4 5,2/8,7 0,6/0,7 19,1/8,3 4,7/5,6 0,3/0,3 1,5/3,0

Observações:

Localidade: Ibimirim (sitio Salgado) Coordenadas (UTM/Zona): 660817O  9059619S / 24S

Contexto Geológico: Depósito formacional de folhelhos verdes e roxos, 
micáceos, finamente laminados, com intercalações de arenitos finos e 
calcioarenitos fossilíferos da Formação Aliança (J3a), Grupo Brotas. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2001)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PE-17 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

7 14 56 23

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

8,97 66,00 8,19 4,56 0,49 5,87 2,60 0,14 1,50

Observações:

Localidade: Inajá (Tabuleiro do Boi) Coordenadas (UTM/Zona): 629652O  9020320S / 24S

Contexto Geológico: Argila intempérico-residual, cor marrom, resultante 
da alteração de folhelhos e siltitos argilosos da Formação Candeias (K1ca), 
Grupo Santo Amaro.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (900 - 1.100ºC)

Fonte: CPRM (2001)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PE-18 Grupo: Argila de Queima Vermelha/ Fundente Subgrupo: Formacional/ Rocha Feldspática

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

58   /20  /24 2/32/32 15/40/42 24/8/8

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

11,3   /4,7   /4,8 43,3/73,5/71,7 23,9/15,0/15,8 15,6/1,9/1,8 3,5/0,1/0,1 0,0/<0,1/0,2 1,1/<0,1/<0,1 nd/1,4/1,6 0,1/2,8/2,7

Observações:

Localidade: Cabo de Santo Agostinho Coordenadas (UTM/Zona): 270446O  9053104S / 25S

Contexto Geológico: Traquito da Suite Vulcânica de Ipojuca (K12  ip-tq), 
que ocorre sob a forma de derrame, intensamente fraturado. Apresenta 
níveis com concentração de amigdálas preenchidas por material carbonático, 
silicoso e argiloso proveniente da alteração de feldspatos e zeólitas.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima(850 - 1.150ºC)

Fonte: NASCIMENTO (2003)

y



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PE-19 Grupo: Fundente Subgrupo: Filito

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

ND ND ND ND

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Observações:
ND=Não Determinado

Localidade: Salgueiro (Fazenda Furnas) Coordenadas (UTM/Zona): 488176O  9128439S / 24S

Contexto Geológico: Filitos sílticos, de cor cinza, da Formação Santana 
dos Garrotes (NP3sg), Grupo Cachoeirinha; e granitóides da Suíte intrusiva 
Conceição (NP3  2c).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100 - 1.150°C)

Fonte: CPRM (2001)

Amolecimento a 1.345ºC; 
e fusão a 1.436ºC



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PE-20 Grupo: Fundente Subgrupo: Filito

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

11 23 41 24

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

5,48 58,80 15,10 12,60 1,66 0,63 2,41 0,35 2,75

Observações:

Localidade: São José do Belmonte Coordenadas (UTM/Zona): 538740O  9146711S / 24S

Contexto Geológico: Filitos sílticos, cor cinza-chumbo, da Formação 
Santana dos Garrotes (NP3sg), Grupo Cachoeirinha; e granitóides da suíte 
intrusiva Conceição (NP3  2c).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100 - 1.150°C)

Fonte: CPRM (2001)

Amolecimento a 1.315ºC; 
e fusão a 1.357ºC



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PE-21 Grupo: Fundente Subgrupo: Rocha Feldspática Potássica

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

2,6 70,1 16,6 1,93 0,13 0,03 0,14 2,08 6,00

Localidade: Serinhaém (engenho Monteiro) Coordenadas (UTM/Zona): 270446O  9053104S / 25S

Contexto Geológico: Corpo, semi-arredondado, de riolito com granulação 
fina, intemperizado, coloração esbranquiçada a cinza-esbranquiçada, 
intensamente fraturado, da Suite Vulcânica de Ipojuca (K12  ip-ri).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes Quartzo

KNaCa

Cor de Queima (1.000°C)

Fonte: NASCIMENTO (2003)

y
Observações:
          Características previstas

Dados dos autores



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PE-22 Grupo: Fundente Subgrupo: Rocha Feldspática Potássica

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

1,54 75,20 12,00 2,68 0,21 0,04 0,05 2,47 5,54

Observações:

Localidade: Cabo de Santo Agostinho Coordenadas (UTM/Zona): 278778O  9079345S / 25S

Contexto Geológico: Corpo de riolito da Suite Vulcânica de Ipojuca (K12  
ip-ri), hololeucocrático, cor cinza-claro, textura afanítica e micropórfiros de 
feldspato e quartzo.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes Quartzo

KNaCa

Cor de Queima (1.300°C)

Fonte: NASCIMENTO (2003)

y

Amolecimento a 1.337ºC; 
e fusão a 1.349ºC



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PE-23 Grupo: Fundente Subgrupo: Rocha Feldspática Potássica

Caulinita Feldspato K+Na Quartzo Outros

5 75 16 4

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

1,31 67,4 16,5 1,85 0,30 0,80 0,12 3,67 6,78

Observações:

Localidade: Panelas Coordenadas (UTM/Zona): 827914O  9040069S / 24S

Contexto Geológico: Granitóide da suite Intrusiva Itaporanga (NP3  2it), 
de matriz grossa a porfirítica quartzo-feldspática-biotítica com mega cristais 
de K-feldspato róseo. Rocha parcialmente alterada, escarificável, com 
concentrações residuais de K-feldspatos. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes Quartzo

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2001)

Amolecimento abaixo de 
1.250ºC



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PE-24 Grupo: Fundente Subgrupo: Rocha Feldspática

Microclínio Hornblenda Biotita Opacos

65 20 5 5

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

0,4 59,5 14,6 5,93 1,05 2,96 2,47 3,93 7,63

Observações:

Localidade: Bom Jardim Coordenadas (UTM/Zona): 212023O  9135706S / 25S

Contexto Geológico: Batólito de Sienito da Suíte Shoshonítica Peralcalina/
Metaluminosa. Plúton Bom Jardim (NP3 3tn5). Nos arredores, ocorrem 
xistos e gnaisses do Complexo Vertentes (MPve) e ortognaisses do Complexo 
Salgadinho (PPs).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes Quartzo

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2001)

Amolecimento a 1.130ºC; 
e fusão a 1.196ºC



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PE-25 Grupo: Fundente Subgrupo: Rocha Feldspática Cálcica

Plagioclásio Calcico Outros

95 5

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

1,0 55,7 26,9 0,72 0,11 10,20 0,18 4,77 0,34

Observações:

Localidade: Passira Coordenadas (UTM/Zona): 222470O  9115439S / 25S

Contexto Geológico: Anortosito associado a corpos metagabróides e 
intrusões graníticas (Complexo Gabro-Anortosítico de Passira).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes Quartzo

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2001)

Amolecimento a 1.349ºC; 
e fusão a 1.398ºC



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PE-26 Grupo: Fundente Subgrupo: Rocha Feldspática Cálcica

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

0,9 72,9 14,2 1,45 0,14 0,82 0,22 3,44 5,53

Observações:

Localidade: Ribeirão Coordenadas (UTM/Zona): 229452O  9053662S / 25S

Contexto Geológico: Leucogranitóides, da Suíte Leucocrática Peraluminosa 
(MN  al). Próximos, ocorrem gnaisses e migmatitos do Complexo Cabrobó 
(MP3ca).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes Quartzo

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2001)

Amolecimento a 1.337ºC; 
e fusão a 1.349ºC



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PI-1 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

20 17 45 18

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,9 64,10 16,30 6,23 1,14 0,22 0,72 0,40 2,04

Observações:

Localidade: Teresina Coordenadas (UTM/Zona): 738857O  9444886S / 23S

Contexto Geológico: Massa para telha (principal) e blocos, constituída 
de mistura de argilas de várzea da planície do rio Parnaíba e tributários. 
Ocasionais camadas com nódulos de carbonato (calcrete) podem ocorrer e 
devem ser descartadas, caso não haja cominuição adequada.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Fonte: CPRM (2004)

Cor de Queima (950°C)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PI-2 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional e Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

24  /17  /10 16/21/38 44/45/32 15/17/20

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,8  /6,9  /6,4 64,3/63,9/61,7 16,8/16,3/14,4 6,2/5,3/5,8 1,3/1,2/0,7 0,5/0,5/1,5 1,0/1,1/2,9 0,2/0,3/0,1 1,9/2,5/5,2

Observações: 

Localidade: Teresina Coordenadas (UTM/Zona): 743100O  9412236S / 23S

Contexto Geológico: Massa de telha e blocos composta de argilas de queima 
vermelha quaternária (planície do rio Parnaíba) e camadas formacionais locais 
(Paleozóico- Bacia do Parnaíba).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Fonte: CPRM (2004)

Cor de Queima (950°C)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PI-3 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Localidade: São João da Varjota (Potes) Coordenadas (UTM/Zona): 181343O  9233364S / 24S

Contexto Geológico: Depósito aluvionar quaternário (Qa), com nível de 
argila síltica-argilosa, de coloração cinza, com 2 m de espessura de argila, 
algo arenosa, extraída para produção de tijolos maciços artesanais e cerâmica 
artesanal utilitária.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Fonte: CPRM (2006a)

Cor de Queima (850°C)

Observações:
          Características previstas

Dados dos autores



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PI-4 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

25 42 20 13

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

9,95 51,60 26,20 3,75 1,03 0,21 1,69 0,12 4,85

Observações:

Localidade: Oeiras (Buriti do Rei) Coordenadas (UTM/Zona): 827200O  9200491S / 24S

Contexto Geológico: Depósito formacional de argilitos e folhelhos da 
Formação Longá (D3C11). Destaca-se argilito maciço esbranquiçado, marcado 
por ação intempérica pré-atual, com lixiviação dos óxidos cromóforos. O 
pacote mostra forte percolação ferruginosa nas fraturas e no acamamento. 
No topo, observa-se fragmentos de couraça limonítica desmantelada. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2006a)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PI-5 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

17 39 33 11

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

8,29 58,70 21,80 3,70 1,01 0,10 1,39 0,09 4,54

Observações:

Localidade: Campo Grande do Piauí Coordenadas (UTM/Zona): 272526O  9204786S / 24S

Contexto Geológico: Argilito intercalado em arenitos da Formação 
Serra Grande (Ssg), Grupo Serra Grande. Destacam-se argilitos maciços 
esbranquiçados, marcados por ação de meteorismo pré-atual, com lixiviação 
dos óxidos cromóforos. O pacote mostra forte precipitação ferruginosa nas 
fraturas e no acamamento. No topo, observam-se fragmentos de couraça 
limonítica fragmentada. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: PI-6 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

3,1  /7,9 77,4/79,3 15,9/10,0 1,8/1,3 0,7/0,6 0,2/0,1 0,1/<0,1 <0,1/<0,1 0,4/0,4

Observações:

Localidade: Floriano Coordenadas (UTM/Zona): 649878O  9201308S / 23S

Contexto Geológico: Sedimentos coluvio-aluvionares, ocasionalmente 
lacustres, ao longo do vale do Gurguéia e tributários, constituídos de argilas 
impuras ricas em sílica livre, algo orgânica.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

36  /21 3/3 59/68 2/8

Fonte: CPRM (2004)

Cor de Queima (1.100°C)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: PI-7 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

15 36 29 19

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,86 53,90 20,80 8,89 0,88 0,13 2,63 0,17 4,30

Observações:

Localidade: Piripiri (Alto Bonito) Coordenadas (UTM/Zona): 210926O  9552762S / 24S

Contexto Geológico: Argilito maciço cinza-claro (Formação Pimenteiras), 
em planalto rebaixado, coberto por cascalheira e camada laterítica, com 
afloramentos naturais e em poços de extração artesanal de argilito em blocos 
para trabalhos artesanais por escultura.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.050 - 1.150°C)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: RN-1 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

10 40 26 24

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

8,19 49,50 19,30 11,70 1,24 1,45 3,47 1,13 3,16

Observações:

Localidade: São Gonçalo do Amarante Coordenadas (UTM/Zona): 238012O  9357004S / 25S

Contexto Geológico: Depósito aluvionar (N4a), com argila de queima 
vermelha, plástica, de cor cinza-escuro, da várzea do Rio Potengi.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950ºC)

Fonte: CPRM (2006)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: RN-2 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

4 29 30 37

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

6,86 52,30 18,90 10,70 1,18 1,72 2,72 1,25 3,41

Observações:

Localidade: Itajá (fazenda Itajá) Coordenadas (UTM/Zona): 735100O  9376776S / 24S

Contexto Geológico: Depósito aluvionar (N4a), com argila de queima 
vermelha, plástica, de cor cinza-claro a cinza-escuro, da várzea do Rio 
Piranhas-Assu. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950°C)

Fonte: CPRM (2006)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: RN-3 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

11 25 26 38

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,90 49,20 19,70 11,70 1,28 1,67 3,54 1,20 2,96

Observações:
A localização é da planta 
industrial

Localidade: Sítio Almas/Parelhas Coordenadas (UTM/Zona): 757886  9260793 / 24S

Contexto Geológico: Argilas de depósitos quaternários (várzeas e açudes), do 
município de Taperoá (PB) e Santa Cruz (RN). Utilizadas na composição da massa 
cerâmica amostrada na Cerâmica Dois Irmãos (Parelhas, RN).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950°C)

Fonte: CPRM (2006)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: RN-4 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

2 32 36 30

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

6,02 58,30 19,10 6,83 0,85 1,45 1,67 1,24 3,78

Observações:
A localização é da planta 
industrial

Localidade: Apodi Coordenadas (UTM/Zona): 634260  9372080 / 24S

Contexto Geológico: Massa da Cerâmica Tmelo, de Apodi (RN), constituída 
por duas argilas quaternárias procedentes dos municípios de Apodi e Mossoró.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950°C)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: RN-5 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

20  /23 37/37 20/20 23/23

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

9,40  /8,39 51,80/52,20 16,60/16,70 9,07/10,30 0,93/0,93 1,42/0,69 3,93/4,07 0,27/0,21 5,93/5,86

Observações:

Localidade: Dix-Sept Rosado (Cajazeiras) Coordenadas (UTM/Zona): 660705O  9401259S / 24S

 
Contexto Geológico: Sequência pelítica-dolomítica, rítmica, com niveis 
de argilitos, siltitos, margas e gipsita intercalados em calcários da Formação 
Jandaíra (K2j), Grupo Apodi. Os argilitos ocorrem no topo da sequência, 
dispostos em duas camadas, superior e inferior, de cor verde a cinza-
esverdeado, e avermelhada, respectivamente.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950°C)

Fonte: CPRM (2006)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: RN-6 Grupo: Argila Plástica para Cerâmica Branca Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

23 37 20 23

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,68 68,10 17,10 3,03 0,62 0,24 0,69 0,19 2,89

Observações:

Localidade: Apodi (sítio Córrego) Coordenadas (UTM/Zona): 625508O  9373796S / 24S

Contexto Geológico: Depósito aluvionar, com argila plástica caulinítica, 
plástica, de cor cinza-claro, da várzea do Riacho da Barra.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2006)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: RN-7 Grupo: Fundente Subgrupo: Xisto

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

27 35 38

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

3,61 58,70 18,00 8,10 1,02 1,75 3,41 1,93 3,14

Observações:

Localidade: Cruzeta Coordenadas (UTM/Zona): 743969O  9290468S / 24S

Contexto Geológico: Sericita-clorita xisto e biotita-clorita xisto, de coloração 
cinza-claro a esverdeada, granulação fina, da Sequência Metassedimentar de 
Cruzeta, Formação Seridó, Grupo Seridó.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2006)

Amolecimento a 1.223°C; 
e fusão a 1.274°C



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: RN-8 Grupo: Fundente Subgrupo: Feldspato Potássico 

Microclinio/Albita

100/100

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

0,26/0,34 64,54/72,20 18,98/16,63 0,10/0,10 0,02/ <0,10 0,12/0,45 0,05/0,02 12,23/9,01 3,19/0,72

Observações:

Localidade: Currais Novos (Ubaeiras) Coordenadas (UTM/Zona): 803961O  9318526S / 24S

Contexto Geológico: Zona de feldspato potássico e albítico do pegmatito 
Ubaeira, da Província Pegmatítica Borborema-Seridó, encaixado em biotita 
xistos da Formação Seridó (NP3ss), Grupo Seridó.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2006)

Feldspato potássico: amolecimento 

a 1.275°C; e fusão a 1.335°C

Feldspato sódico: amolecimento a 

1.230°C; e fusão a 1.287°C



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: RN-9 Grupo: Fundente Subgrupo: Espodumênio

Espodumênio

100

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

0,50 65,90 27,10 0,36 <0,1 <0,1 <0,1 0,31 0,21

Observações:

Localidade: Carnaúba dos Dantas (Salgadinho) Coordenadas (UTM/Zona): 764097O  9271744S / 24S

Contexto Geológico: Pegmatito Salgadinho, portador de minerais de lítio 
(espodumênio e ambligonita), da Província Pegmatítica Borborema-Seridó. 
Encaixado em biotita xistos da Formação Seridó (NP3ss), Grupo Seridó.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes Quartzo

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2006)

Amolecimento a 1.300°C; 
e fusão a 1.420°C



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: SE-1 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária 

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

31  /20 13/25 35/40 2115

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

7,5  /7,8 58,4/60,8 20,0/17,1 9,0/7,6 0,9/0,8 0,6/1,3 1,1/1,6 0,6/0,8 1,6/1,8

Observações:

Localidade: Itabaianinha Coordenadas (UTM/Zona): 632845O  8754301S / 24S

Contexto Geológico: Argila plástica de queima vermelha, aluvionar e 
colúvio-aluvionar, quaternária, de cor cinza-escuro, denominada de argila 
forte. O material é o principal constituinte da massa para blocos da Cerâmica 
São José.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950°C)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: SE-2 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

16  /11 17/14 43/49 24/26

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

6,5  /7,4 63,3/66,8 17,2/15,3 6,8/4,6 0,8/0,8 0,6/0,5 1,4/1,4 0,9/1,1 2,1/1,7

Observações:

Localidade: Itabaiana Coordenadas (UTM/Zona): 668081O  8825461S / 24S

Contexto Geológico: Massa para blocos da Cerâmica Bloco Bom, 
composta de argila plástica aluvionar quaternária (Qa), de cor cinza-escuro, 
denominada de argila forte (componente principal)  e material argilo-arenoso 
avermelhado, de  manto de alteração de rochas cristalinas. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (950°C)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade

CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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Amostra: SE-3 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Quaternária

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

71 2 15 12

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

13,4 50,4 29,8 4,5 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2

Observações:

Localidade: Itabaianinha Coordenadas (UTM/Zona): 631192O  8754762S / 24S

Contexto Geológico: Argila plástica aluvionar, da região de Tomar do Geru, 
usada para telha clara em Itabaianinha (SE).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: SE-4 Grupo: Caulim Subgrupo: Secundário

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

42/52 6/8 47/37 6/3

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

5,5/5,1 69,6/65,5 19,2/24,0 1,6/1,4 0,9/1,1 0,1/0,1 0,2/0,2 0,1/0,1 0,7/1,0

Localidade: Nossa Senhora do Socorro Coordenadas (UTM/Zona): 703340O  8803918S / 24S

Contexto Geológico: Pacotes de sedimentos adernados na Bacia de Sergi-
pe (K), com camadas de arenito esbranquiçado, caulinizado.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2004)
Observações:
          Características previstas



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade
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Amostra: SE-5 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

4 28 32 36

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

10,4 51,3 16,1 7,4 0,9 7,0 2,4 0,8 3,3

Observações:

Localidade: Divina Pastora Coordenadas (UTM/Zona): 700573O  8818834S / 24S

Contexto Geológico: Pacote de argilito cinza-amarelado, maciço, fino, com 
9m de espessura na frente de lavra, de idade cretácea, da Bacia de Sergipe. 
Em exploração para revestimentos via seca.

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: SE-6 Grupo: Argila de Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

2 27 26 45

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

18,5 39,2 11,6 5,5 0,6 18,8 2,2 0,6 2,3

Observações:

Localidade: Riachuelo Coordenadas (UTM/Zona): 694005O  8811320S / 24S

Contexto Geológico: Pacote de idade cretácea da Bacia de Sergipe, com  
cerca de 10m constituído de argilito cinza a creme, na base, e siltito fossilífero 
no topo (mais espesso), com passagens carbonáticas na porção média e no 
topo. Em lavra para revestimentos via seca. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2004)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada

Classificação de plasticidade x refratariedade
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Amostra: SE-7 Grupo: Argila Queima Vermelha Subgrupo: Formacional

Caulinita Illita+(Feldspato) Quartzo Outros

7 39 45 9

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

4,8 69,4 10,7 4,3 0,7 3,9 1,3 1,6 2,6

Observações:

Localidade: Cedro de São João Coordenadas (UTM/Zona): 732398O  8862289S / 24S

Contexto Geológico: Siltito, folhelho, arenito e conglomerado polimítico 
do Grupo Igreja Nova Indiviso (CPi).

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Fonte: CPRM (2004)

Cor de Queima (1.100°C)



Mineralogia estimada
(% em peso)

Composição Química (% em peso)

Cor de Queima e Características 
Tecnológicas

Classificação de plasticidade x refratariedade

Situação Geológica / Geomorfológica

Status da Ocorrência
 Não Explorado
 Jazida
 Mina
 Mina Paralisada
 Mina Desativada
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Amostra: SE-8 Grupo: Fundente Subgrupo: Filito

Sericita Quartzo Outros

ND ND ND

P.F. SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O Outros

2,8 72,9 12,8 3,6 0,4 <0,10 1,1 2,3 3,4

Observações:

Localidade: Lagarto Coordenadas (UTM/Zona): 639608O  8805097S / 24S  

Contexto Geológico: Faixa de filito creme, fino, foliado e fraturado, com 
passagens ocres, realçadas nas fraturas. A rocha é lavrada por escarificação, 
via escavadeira hidráulica. 

Argila plástica vermelha quaternária
Argila plástica quaternária

Argila vermelha formacional
Argila plástica/Caulim Formacional

Caulim “primário”

FilitoOutros
Fundentes QuartzoDiopsidio Feldspato

KNaCa

Cor de Queima (1.100°C)

Fonte: CPRM (2004)

Superqueima a 1.200°C
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PONTO GRUPO SUBGRUPO LOCALIDADE COORDENADAS 
UTM (WGS 84) ZONA

MINERALOGIA (%) ANÁLISE QUÍMICA
CONTEXTO GEOLÓGICO STATUS DA 

OCORRÊNCIAK I (+F) Q O PF SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O

AL 1

Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional
Passo de 

Camaragibe
221.020 8.974.392 25S 57 4 38 0 4,52 66,90 24,50 1,66 1,26 0,06 0,24 0,04 0,52

Depósito formacional de argila arenosa, pouco plástica, do 

Grupo Barreiras
Mina

AL 2

Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária
Passo de 

Camaragibe
217.378 8.975.635 25S 35 22 35 8 7,61 60,80 22,20 4,36 1,06 0,18 0,63 0,25 2,26

Depósito aluvionar, com argila plástica, de cor cinza, da várzea 

do Rio Santo Antonio
Mina

AL 3

Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária
Porto Real do 

Colégio
738.662 8.872.996 24S 41 0 12 47 6,92 62,40 18,40 6,67 1,23 0,46 1,08 0,43 2,04

Depósito aluvionar, com argila arenosa, plástica, de cor cinza, 

da várzea do Rio São Francisco
Mina

AL 4

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária Igreja Nova 756.921 8.875.466 24S 23 20 40 17 11,10 61,10 17,90 3,95 1,25 0,31 1,02 0,25 2,35
Depósito aluvionar, com argila arenosa, plástica, de colr cinza, 

da várzea do Rio São Francisco
Ocorrência

AL 5

Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional
Igreja Nova 

(Oitizeiro)
769.156 8.884.048 24S 15 25 38 22 4,19 68,10 12,70 4,34 0,68 2,47 1,84 1,56 3,68

Depósito de siltito e folhelho laminado, de coloração marrom. 

Membro Boa Cica, Formação Batinga, Grupo Igreja Nova 
Mina

AL 6 Fundente
Rocha 

Feldspática
Flexeiras 196.746 8.976.790 25S

Microclínio (35-40%), quartzo

(15-20%), aegirina-augita (15-20%)
0,06 71,60 13,40 2,21 0,14 0,71 0,17 2,73 8,38

Granitos, granulitos, migmatitos e kinzigitos inclusos no 

Complexo Nicolau-Campo Grande
Ocorrência

AL 7 Fundente
Rocha 

Feldspática

Messias 

(fazenda 

Manimbú)

188.205 8.957.836 25S

Microclínio (35-40%), quartzo (25%), 

plágioclásio (15-20%), piroxênio (15-

20%), titanita (0-5%)

0,60 70,30 14,30 2,46 0,33 2,29 0,62 3,82 4,66

Granitos, granulitos, migmatitos e kinzigitos inclusos no 

Complexo Nicolau-Campo Grande. Amostra de pó de rocha 

da pedreira IMCREL

Mina

BA 1

Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional Camaçari 569.074 8.593.837 24S 27 19 40 15 6,40 61,60 18,00 8,53 1,00 0,16 1,22 0,08 2,19
Conjunto de siltitios e siltitos argilosos, alterados, de formação 

cretácica da Bacia do Recôncavo
Mina

BA 2 Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional

Alagoinhas 569.538 8.667.848

24S 5 45 31 19 9,79 54,50 19,50 5,77 0,96 0,06 1,92 0,12 5,20 Conjunto de siltitio e siltitos argilosos, alterados, de formação 

cretácica da Bacia do Recôncavo, Camaçari (BA); e argila 

quaternária cinza, plástica das planícies locais

Mina
BA 2a Quaternária 24S 19 31 35 15 7,58 58,20 20,10 7,29 0,95 0,03 1,23 0,12 3,72

BA 3

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária Itapicuru 591.405 8.754.597 24S 5 44 32 19 8,20 55,40 32,50 1,46 1,05 0,02 0,20 0,05 0,50
Argila cinza a cinza-escuro, coluvio-aluvionar, originária das 

planícies aluvionares e depressões quaternárias locais 
Mina paralisada

BA 4

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária Itanagra 603.489 8.630.101 24S 51 4 39 6 7,91 64,60 21,99 2,30 1,41 0,02 0,28 0,05 0,51
Argila cinza a cinza-escuro, coluvio-aluvionar quaternária, 

originária de planícies aluvionares e depressões locais 
Jazida

BA 5

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Formacional Camacan 445.704 8.298.990 24S 22 22 50 6 5,18 70,80 17,60 1,60 0,87 0,02 0,95 0,06 2,60
Seqüência de metapelitos da Bacia do Rio Pardo 

(Neoproterozóico a Cambriano), parcialmente lixiviados
Jazida

BA 6 Fundente
Feldspato 

Potássico
Castro Alves 457.512 8.587.286 24S Microclínio (78%), albita (22%) 1,05 65,60 18,60 0,10 0,05 0,10 <0,1 2,10 11,50

Pegmatitos simples zonados, de médio porte, alojados em 

terrenos de médio a alto grau (Complexo Caraibas), ricos em 

Feldspato Potássico. Feldspato de qualidade superior. Material em 

explotação para colorifício e outros usos cerâmicos

Mina

BA 7

Fundente Diopsidio Castro Alves 449.226 8.591.049

24S

Diopsídio (85-95%); 

feldspato (0-5), Quartzo (0-10)

0,92 55,80 8,10 1,03 <0,10 17,80 11,80 0,73 2,45
Lentes de até 700m de comprimento e 200m de largura de rochas 

calciossilicáticas, com diopsidito, diopsidito feldspatico, e dipsidito/

outros minerais, do Complexo Caraibas

MinaBA 7a 24S 1,6 51,4 3,4 1,57 0,1 24,4 16,7 0,21 0,1

BA 7b 24S 0,36 55,62 3,1 0,65 0,44 20,69 17,53 0,54 1,02

BA 8 Fundente

Rocha 

Feldspática 

Sódica

Tauá 451.863 8.577.011 24S
albita (70%), quartzo (5%), aegirina-

augita (20%), tremolita (5%)
0,27 63,80 17,90 2,42 <0,10 3,19 1,01 <0,10 10,70

Corpo (700m X 200m) de rocha gnáissica leucocrática, constituída 

de albita (70-80%), quartzo e aegirina-augita, encaixado em 

charnockítico-enderbítico do Complexo Caraíbas

Ocorrência

CE 1

Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária Russas 610.859 9.447.251 24S 22 18 27 33 5,80 61,90 17,10 5,98 0,83 1,16 1,39 1,45 3,30
Planície aluvial do rio Jaguaribe, constituída de sedimentos 

argilosos, silto-argilosos a arenosos, de ambiente de várzea
Mina

K = Caulinita; I = Illita (+Feldspato); Q = Quartzo; O = Outros (Carbonatos, óxidos e hidróxidos ferruginosos, silicatos ferromagnesianos, etc.)





PONTO GRUPO SUBGRUPO LOCALIDADE COORDENADAS 
UTM (WGS 84) ZONA

MINERALOGIA (%) ANÁLISE QUÍMICA
CONTEXTO GEOLÓGICO STATUS DA 

OCORRÊNCIAK I (+F) Q O PF SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O

CE 2 Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional
Nova Olinda 

(sítio Jurema)
422.893 9.216.084

24S 12 32 42 14 8,8 55,5 17,7 8,84 1,00 0,96 3,15 0,14 3,60 Argilito creme maciço da Formação Santana, Grupo Araripe, 

alterado no topo (uso em cerãmica vermelha) e mais fresco na 

base (uso em  revestimento)

Mina
CE 2a 24S 78 1 11 10 14,13 48,72 32,09 2,41 0,58 0,04 0,15 0,16 0,10

CE 3 Caulim Primário Quixeramobim 485.827 9.399.212 24S 6 8 84 2 0,4 90,70 5,80 1,08 <0,10 0,16 <0,10 0,91 <0,10
Caulim de pegmatito da Sub-Província Pegmatítica do Ceará, 

encaixado em paragnaisses do Complexo Acopiara
Mina

CE 4 Fundente Filito Martinópole 307.838 9.645.728 24S não determinado 4,22 69,20 19,70 1,71 0,74 0,01 0,64 0,03 3,69
Filitos arcoseanos e metassiltitos da Formação Santa Terezinha, 

Grupo Martinópole
Mina

CE 5 Fundente

Rocha 

Feldspática 

Potássica

Santa Quitéria 361.147 9.542.569 24S

Plagiioclásio sódico (36%), 

quartzo (30%), microclínio (28%), 

topázio+mica (6%)

0,69 74,40 14,10 0,35 nd 0,26 nd 5,22 3,85 Granitóide da Suíte Tamboril-Santa Quitéria, stock Tamboril Mina

CE 6 Fundente
Feldspato 

Potássico
Quixeramobim 486.526 9.393.338 24S Microclínio (82%), albita (18%) 0,62 56,70 15,90 0,09 nd 0,04 0,04 2,02 12,60

Feldspato de pegmatito da Sub-Província Pegmatítica do Ceará, 

encaixado em paragnaisses do Complexo Acopiara 
Mina

CE 7 Fundente Carbonato
Nova Olinda 

(sítio Massapê)
423.157 9.213.548 24S Calcita 43,70 0,85 - 0,66 - 54,39 - - - Calcário sedimentar da Formação Santana, Grupo Araripe Mina

MA 1

Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional e 

Quaternária

Itapecuru 

Mirim
572.830 9.622.739 23S

9 25 47 19 7,07 66,2 16,4 4,63 0,95 0,28 1,21 0,65 2,91 Massa cerâmica e matérias-primas da Cerâmica BB Mendes, 

constituídas de rochas pelíticas de cores avermelhadas e 

esbranquiçadas (parcialmente alteradas), paleozóicas, da 

Bacia do Parnaíba; e sedimentos argilo-sílticos, aluvionares, 

quaternários, dos vales locais

MinaMA 1a 10 33 47 11 9,31 61,4 20,3 4,74 1,28 <0,1 0,81 0,25 1,55

MA 1b 17 25 46 12 4,63 71,9 13,7 2,69 0,76 0,29 0,96 0,89 3,3

MA 2
Argila Queima 

Vermelha
Quaternária Timon 736.053 9.439.061 23S 16 22 49 13 6,68 66,7 15 6,14 1,06 0,36 0,93 0,29 2,24

Sedimentos argilosos a argilo-sílticos cinza, de origem aluvionar 

quaternária, depositados na planície do rio Parnaíba
Mina

PB 1 Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária Santa Rita 280.759 9.212.171

25S 14 35 32 21 7,85 53,7 19 10,1 1,19 1,46 2,34 0,99 2,64
Depósito aluvionar com argila quaternária de queima vermelha, 

plástica, coloração cinza-escuro, da várzea do Rio Paraíba 
Mina

PB 1a 25S 9 27 27 38 8,19 49,6 19,3 11,7 1,24 1,45 3,47 1,13 3,16

PB 2 Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária Mulungu 229.019 9.223.269

25S 18 23 34 25 7,33 57,3 20 7,62 1,27 1,13 1,26 0,84 2,72
Depósito aluvionar, com argila plástica de queima vermelha, 

coloração cinza-escura, da várzea do Rio Mamanguape
Mina

PB 2b 25S 4 29 30 37 6,86 52,3 18,9 10,7 1,18 1,72 2,72 1,25 3,41

PB 3

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária Alhandra 288.783 9.176.790 25S 70 4 20 6 11,6 55,00 29,20 1,46 1,15 0,23 0,46 ND 0,50
Depósito aluvionar de argila plástica, caulinítica, algo orgânica, 

coloração cinza-claro
Mina

PB 4 Caulim Primário Junco do Seridó 757.046 9.228.679 24S 87 7 4 2 13,3 47,9 37,3 0,45 <0,1 0,2 0,11 <0,1 0,72

Corpos de pegmatito da Província Pegmatítica Borborema- 

Seridó, situados em zona de planalto alto preservado, em 

estágio avançãdo de lixiviação e caulinização

Mina

PB 5

Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional

Aparecida 

(Fazenda 

Tapera)

599.296 9.250.240 24S 11 40 26 23 7,9 49,2 19,7 11,7 1,28 1,67 3,54 1,2 2,96
Argila marrom resultante da alteração intempérico-residual de 

folhelho da Formação Sousa, Grupo Rio do Peixe 
Mina paralisada

PB 6

Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional

Sousa 

(vizinhança da 

cidade)

586.730 9.251.867 24S 10 30 20 40 8,81 49,4 15,60 11,70 1,03 5,32 2,79 3,56 1,89 Siltito vermelho-escuro da Formação Sousa, Grupo Rio do Peixe Ocorrência

PB 7 Fundente Filito

Santana dos 

Garrotes (Fazenda 

Maracujá)

611.790 9.180.829 24S 3 21 37 39 6,3 55,60 16,00 11,20 1,02 1,29 3,19 2,52 1,81

Filitos sílticos e metassiltitos, cor cinza-esverdeado, fraturados, 

facilmente desagregáveis, da Formação Santana dos Garrotes, 

Grupo Cachoeirinha

Ocorrência

PB 8 Fundente Filito
Emas (Fazenda 

Mosete)
644.704 9.207.723 24S 5 28 37 31 6,3 56,20 16,70 11,20 1,31 0,93 3,26 3,27 0,81

Filitos sílticos e metassiltitos, com coloração creme a 

avermelhada, fraturados, facilmente desagregáveis, da 

Formação Santana dos Garrotes, Grupo Cachoeirinha

Ocorrência

PB 9 Fundente
Rocha 

Feldspática

Caraúbas 

(Fazenda 

Jaques)

787.796 9.144.042 24S

 Albita (35-40%), microclínio (25-30%), 

quartzo (25-30%), hornblenda (5%), 

outros (0-10%)

0,18 67,70 16,50 2,21 0,07 0,93 0,16 6,31 4,77

Corpo de monzogranito a sienito, hololeucocrático, coloração 

rósea clara, rico em plagioclásio sódico, quartzo e microclínio, 

da Suíte Granítica Camalau. Intrusivo em gnaisses do 

Complexo Sertânia

Mina

K = Caulinita; I = Illita (+Feldspato); Q = Quartzo; O = Outros (Carbonatos, óxidos e hidróxidos ferruginosos, silicatos ferromagnesianos, etc.)





PONTO GRUPO SUBGRUPO LOCALIDADE COORDENADAS 
UTM (WGS 84) ZONA

MINERALOGIA (%) ANÁLISE QUÍMICA
CONTEXTO GEOLÓGICO STATUS DA 

OCORRÊNCIAK I (+F) Q O PF SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O

PE 1

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária
Gameleira-

Ribeirão
238.524 9.049.620 25S 55 16 23 6 9,28 56,70 28,30 1,81 1,37 0,07 0,26 0,11 1,80

Depósito aluvionar, com argila arenosa, de coloração cinza, 

da várzea do Rio Sirinhaém. Nas proximidades, ocorrem 

leucogranitóides da Suíte Intrusiva Leucocrática Peraluminosa e 

gnaisses e migmatitos do Complexo Cabrobó

Ocorrência

PE 2

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária Ribeirão 239.016 9.058.134 25S 54 18 20 7 9,14 54,40 29,00 2,58 1,89 0,07 0,24 0,12 2,14

Depósito aluvionar, com argila plástica, de coloração cinza a azul, 

da várzea do Rio Amaraji. Nas cercanias, ocorrem leucogranitóides 

da Suíte Intrusiva Leucocrática Peraluminosa e gnaisses e 

migmatitos do Complexo Cabrobó

Ocorrência

PE 3

Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária Panelas 822.889 9.035.123 24S 66 6 26 2 6,79 59,30 28,40 3,41 0,99 0,03 0,17 nd 0,58

Depósito intempérico-residual de argila arenosa, cor cinza, 

resultante da alteração de leucogranitos da Suíte intrusiva 

Leucocrática Peraluminosa. Nos arredores, ocorrem granitóides da 

Suíte Intrusiva Itaporanga, granitóides indiscriminados e gnaisses e 

migmatitos do Complexo Cabrobó

Mina

PE 4

Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária
Quipapá (olaria 

Califórnia)
827.112 9.022.647 24S não determinada não determinado

Depósito intempérico-residual de argila arenosa, de cor cinza, 

resultante da alteração de leucogranitos da Suíte Leucocrática 

Peraluminosa

Mina

PE 5

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária Bodocó 378.998 9.154.674 24S 34 11 51 5 5,79 71,50 17,70 2,01 0,73 0,24 0,34 0,05 1,28

Sedimentos síltico-argilosos, de coloração cinza-claro 

relacionados a argilas de várzea. A camada de queima 

branca ocorre na porção superior, com cerca de um metro 

de espessura, sobreposta à argila de queima avermelhada 

(localmente denominada de tabatinga)

Mina

PE 6

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária

Palmares 

(engenho 

Esperança)

209.626 9.038.050 25S 50 13 30 7 7,71 60,00 25,10 3,46 1,24 0,18 0,31 0,14 1,48

Depósito aluvionar, com argila siltosa, de cor cinza, da várzea do Rio 

Una. Nos arredores, ocorrem gnaisses e migmatitos do Complexo 

Cabrobó e ortognaisses do Complexo Belém do São Francisco

Ocorrência

PE 6a

Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária Palmares 209.626 9.038.050 25S 50 14 30 6 7,12 59,60 21,40 5,04 1,18 0,54 0,62 0,70 3,26

Sequência de sedimentos aluvionares, com afinamento para o topo, 

com sedimentos finos de várzea, algo orgânicos, que é utilizado 

para cerâmica de blocos, de queima amarelada, cerâmica Natália

Mina

PE 7

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária

Caruaru 

(Fazenda  

Caruaru)

827.707 9.073.812 24S 75 4 20 2 9,01 56,40 31,00 1,19 1,40 0,03 0,08 nd 0,47

Depósito intempérico-residual de argila caulinítica, plástica, cor 

cinza-claro, resultante da alteração de granitóides grossos a 

porfiríticos da Suíte intrusiva Itaporanga. Nos arredores ocorrem 

leucogranitóides da Suíte Intrusiva Leucocrática Peraluminosa e 

augengnaisses da Suíte Serra de Taquaritinga

Mina paralisada

PE 8

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária

Cabo de Santo 

Agostinho 

(engenho Boa 

Vista)

279.139 9.082.706 25S 59 3 37 1 6,64 66,60 24,60 0,81 0,45 0,04 0,15 nd 0,25
Depósito aluvionar com argila plástica, de cor cinza, da várzea 

do Rio Pirapama 
Ocorrência

PE 9

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária

Cabo de Santo 

Agostinho 

(Gaibu)

283.354 9.077.260 25S 62 1 14 23 13,05 49,39 29,91 4,16 1,47 0,13 0,31 1,03 0,10
Depósito aluvionar, com argila plástica, cor cinza, da várzea do 

Rio Massangana
Ocorrência

PE 10
Argila Plástica 
para Cerâmica 

Branca
Quaternária Caité-Ipojuca 274.612 9.060.862 25S 90 1 2 7 14,13 44,72 37,00 2,41 0,58 0,04 0,15 0,16 0,10

Depósito aluvionar, com argila plástica, amarelada, da várzea 

do Rio Maracaípe
Ocorrência

PE 11

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária
Ipojuca 

(Feiteira)
276.549 9.055.859 25S 34 1 56 6 6,32 75,4 14,5 1,55 0,78 <0,10 0,10 <0,10 0,16

Depósito aluvionar, com argila plástica, coloração amarelada, 

da várzea do Rio Maracaípe 
Ocorrência

PE 12

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária

Cabo de Santo 

Agostinho 

(engenho Boa 

Vista)

278.496 9.082.703 25S 62 1 14 23 13,05 49,39 29,91 4,16 1,47 0,13 0,31 1,03 0,10
Depósito aluvionar, com argila plástica, coloração amarelada, 

da várzea do Rio Pirapama 
Ocorrência

K = Caulinita; I = Illita (+Feldspato); Q = Quartzo; O = Outros (Carbonatos, óxidos e hidróxidos ferruginosos, silicatos ferromagnesianos, etc.)





PONTO GRUPO SUBGRUPO LOCALIDADE COORDENADAS 
UTM (WGS 84) ZONA

MINERALOGIA (%) ANÁLISE QUÍMICA
CONTEXTO GEOLÓGICO STATUS DA 

OCORRÊNCIAK I (+F) Q O PF SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O

PE 13 Caulim Secundário

Cabo de Santo 

Agostinho 

(engenho 

Caramuru)

283.365 9.082.523 25S 69 3 27 1 8,15 61,60 28,70 0,32 0,37 0,05 0,14 nd 0,31

Nível de caulim esbranquiçado a róseo, com espessura média de 

cinco metros, intercalado em arenito argiloso fino a médio, com  

coloração creme a marrom, da Formação Algodoais

Mina

PE 14 Caulim Secundário

Cabo de Santo 

Agostinho 

(enseada dos 

Corais)

283.654 9.079.943 25S não determinada não  determinada

Nível de caulim esbranquiçado, com espessura média de quinze 

metros, intercalado em arenito argiloso, fino a médio, de 

coloração creme a marrom, da Formação Algodoais. Na porção 

inferior do pacote de caulim, ocorre argilito róseo, plástico, 

com espessura média de três metros

Mina paralisada

PE 15 Caulim Formacional

Buique 

(Brejinho de 

Cima)

695.372 9.047.611 24S 41 17 38 4 7,30 64,60 22,80 0,96 1,31 <0,10 0,33 <0,10 1,90

Depósito de arenitos esbranquiçados a beges, granulação 

grossa a conglomerática, com intercalações de argilitos cinza-

claros, cauliníticos, da Formação Tacaratu

Mina paralisada

PE 16 Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional
Ibimirim (sitio 

Salgado)
660.817 9.059.619

24S 7 16 29 48 18,90 39,40 9,20 5,20 0,55 19,10 4,71 0,28 1,53 Depósito formacional de folhelhos verdes e roxos, micáceos, 

finamente laminados, com intercalações de arenitos finos e 

calcarenitos fossilíferos da Formação Aliança, Grupo Brotas 

Ocorrência

PE 16a 24S 5 29 32 33 10,70 48,00 13,40 8,66 0,74 8,33 5,55 0,31 3,00

PE 17

Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional
Inajá (Tabuleiro 

do Boi)
629.652 9.020.320 24S 7 14 56 23 8,97 66,00 8,19 4,56 0,49 5,87 2,60 0,14 1,50

Argila intempérico-residual, cor marrom, resultante da 

alteração de folhelhos e siltitos argilosos da Formação 

Candeias, Grupo Santo Amaro

Ocorrência

PE 18

Argila de 

Queima 

Vermelha/ 

Fundente

Rocha 

Feldspática

Cabo de Santo 

Agostinho 

(engenho 

Algodoais)

279.237 9.080.310

25S 58 2 15 24 11,30 43,30 23,90 15,60 3,45 0,04 1,06 nd 0,14

Traquito da Suite Vulcânica de Ipojuca, que ocorre sob a forma 

de derrame, intensamente alterado. Apresenta níveis com 

concentração de amígdalas preenchidas por material carbonático, 

silicoso e argiloso, proveniente da alteração de feldspatos e zeólitas

OcorrênciaPE 18a 25S 20 32 40 8 4,70 73,50 15,00 1,93 0,14 <0,10 <0,10 2,80 1,41

PE 18b 25S 24 32 42 8 4,80 71,70 15,80 1,82 0,12 0,17 <0,1 1,64 2,69

PE 19 Fundente Filito

Salgueiro 

(Fazenda 

Furnas)

488.176 9.128.439 24S não determinada não  determinada
Filitos sílticos, de cor cinza, da Formação Santana dos 

Garrotes, Grupo Cachoeirinha
Ocorrência

PE 20 Fundente Filito

São José do 

Belmonte 

(Fazenda São 

Jorge)

538.740 9.146.711 24S 11 23 41 24 5,48 58,80 15,10 12,60 1,66 0,63 2,41 2,75 0,35
Filitos sílticos, cor cinza-chumbo, da Formação Santana dos 

Garrotes, Grupo Cachoeirinha
Ocorrência

PE 21 Fundente 

Rocha 

Feldspática 

Potássica

Serinhaém 

(engenho 

Monteiro)

270.446 9.053.104 25S  feldspato, quartzo e opacos 2,6 70,1 16,6 1,93 0,13 0,03 0,14 2,08 6,00

Corpo, semi-arredondado, de riolito com granulação 

fina, intemperizado, coloração esbranquiçada a cinza-

esbranquiçada, intensamente fraturado, integrante da Suite 

Vulcânica de Ipojuca

Ocorrência

PE 22 Fundente 

Rocha 

Feldspática 

Potássica

Cabo de Santo 

Agostinho 

(engenho 

Algodoais)

278.778 9.079.345 25S  feldspato, quartzo e opacos 1,54 75,20 12,00 2,68 0,21 0,04 0,05 2,47 5,54
Corpo arredondado de riolito, da Suite Vulcânica de Ipojuca, 

hololeucocrático, cor cinza-claro, textura afanítica, com 
micropórfiros de feldspato e quartzo

Ocorrência

PE 23 Fundente 

Rocha 

Feldspática 

Potássica

Panelas 827.914 9.040.069 24S 5 75 16 4 1,31 67,4 16,5 1,85 0,30 0,80 0,12 3,67 6,78

Granitóide da suite Intrusiva Itaporanga, de matriz grossa a 
porfirítica quartzo-feldspática-biotítica com mega cristais de 

K-feldspato róseo. Rocha  parcialmente alterada, escarificável, 
com concentrações residuais de K-feldspatos.

Ocorrência

PE 24 Fundente 
Rocha 

Feldspática
Bom Jardim 212.023 9.135.706 25S

microclínio (65%). Hornblenda 

(20%), biotita (5%), opacos (5%)
0,4 59,5 14,6 5,93 1,05 2,96 2,47 3,93 7,63

Batólito de Sienito da Suíte Shoshonítica Peralcalina/

Metaluminosa (Plúton Bom Jardim). Nos arredores, ocorrem 

xistos e gnaisses do Complexo Vertentes e ortognaisses do 

Complexo Salgadinho

Mina

K = Caulinita; I = Illita (+Feldspato); Q = Quartzo; O = Outros (Carbonatos, óxidos e hidróxidos ferruginosos, silicatos ferromagnesianos, etc.)





PONTO GRUPO SUBGRUPO LOCALIDADE COORDENADAS 
UTM (WGS 84) ZONA

MINERALOGIA (%) ANÁLISE QUÍMICA
CONTEXTO GEOLÓGICO STATUS DA 

OCORRÊNCIAK I (+F) Q O PF SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O

PE 25 Fundente 

Rocha 

Feldspática 

Cálcica

Passira 222.470 9.115.439 25S
Plagioclásio cálcico (95%), 

outros (5%)
1,0 55,7 26,9 0,72 0,11 10,20 0,18 4,77 0,34 Anortosito associado a corpos metagabróides e intrusões graníticas Ocorrência

PE 26 Fundente 

Rocha 

Feldspática 

Cálcica

Ribeirão 229.452 9.053.662 25S feldspato, quartzo e micas 0,9 72,9 14,2 1,45 0,14 0,82 0,22 3,44 5,53
Leucogranitóides, da Suíte Leucocrática Peraluminosa. Próximos, 

ocorrem gnaisses e migmatitos do Complexo Cabrobó
Ocorrência

PI 1

Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária Teresina 738.857 9.444.886 23S 20 17 45 18 7,9 64,10 16,30 6,23 1,14 0,22 0,72 0,40 2,04

Massa para telha (principal) e blocos, constituída de mistura de 

argilas de várzea da planície do rio Parnaíba e tributários. Ocasionais 

camadas com nódulos de carbonato (calcrete) podem ocorrer e 

devem ser descatadas, caso não haja cominuição adequada

Mina

PI 2

Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional e 

Quaternária
Teresina

743.100 9.412.236 23S 24 16 44 15 7,8 64,30 16,80 6,23 1,27 0,48 0,98 0,22 1,93

Massa de telha e blocos composta de argilas de queima 

vermelha quaternária (planície do rio Parnaíba) e camadas 

formacionais locais (Paleozóico- Bacia Parnaíba)

MinaPI 2a 743.100 9.412.236 23S 10 38 32 20 6,4 61,70 14,40 5,82 0,71 1,47 2,92 0,13 5,23

PI 2b 743.100 9.412.236 23S 17 21 45 17 6,9 63,90 16,30 5,33 1,16 0,45 1,11 0,26 2,51

PI 3

Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária
São João da 

Varjota (Potes)
181.343 9.233.364 24S não determinada não detreminado

Depósito aluvionar quaternário, com nível de argila síltica-

argilosa, de coloração cinza, com dois metros de espessura de 

argila, algo arenosa, extraída para produção de tijolos maciços 

artesanais e cerâmica artesanal utilitária

Ocorrência

PI 4

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Formacional
Oeiras (Buriti 

do Rei)
827.200 9.200.491 24S 25 42 20 13 9,95 51,60 26,20 3,75 1,03 0,21 1,69 0,12 4,85

Depósito de argilitos e folhelhos da Formação Longá. Destaca-

se argilito maciço esbranquiçado, marcado por ação de 

meteorismo pré-atual, com lixiviação dos óxidos cromóforos, 

mas o pacote mostra forte percolações ferruginosas nas fraturas 

e no acamamento. No topo, observa-se fragmentos de couraça 

limonítica fragmentada

Mina

PI 5

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Formacional
Campo Grande 

do Piauí
272.526 9.204.786 24S 17 39 33 11 8,29 58,70 21,80 3,70 1,01 0,10 1,39 0,09 4,54

Argilito intercalado em arenitos da Formação Serra Grande, 
Grupo Serra Grande. Destacam-se argilitos maciços 

esbranquiçados, marcados por ação de meteorismo pré-atual, 
com lixiviação dos óxidos cromóforos, mas o pacote mostra 

forte precipitação ferruginosa nas fraturas e no acamamento. No 
topo, observa-se fragmentos de couraça limonítica fragmentada

Mina

PI 6 Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária Floriano 649.878 9.201.308 23S
36 3 59 2 3,10 77,40 15,90 1,84 0,71 0,15 0,10 <0,10 0,38 Sedimentos coluvio-aluvionares, ocasionalmente lacustres, ao 

longo do vale do Gurguéia e tributários, constituídos de argilas 
impuras ricas em sílica livre, algo orgânica

Ocorrência

PI 6a 21 3 68 8 7,91 79,30 9,93 1,26 0,62 0,12 <0,10 <0,10 0,38

PI 7

Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional
Piripiri (Alto 

Bonito)
210.926 9.552.762 24S 15 36 29 19 7,86 53,90 20,80 8,89 0,88 0,13 2,63 0,17 4,30

Argilito maciço cinza-claro (Devoniano, Formação Pimenteiras), em 
planalto rebaixado, coberto por cascalheira e camada laterítica, 
com afloramentos naturais e em poços. Extração artesanal de 

argilito em blocos para trabalhos artesanais por escultura

Ocorrência

RN 1

Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária

São Gonçalo 

do Amarante 

(Guanduba)

238.012 9.357.004 25S 10 40 26 24 8,19 49,50 19,30 11,70 1,24 1,45 3,47 1,13 3,16
Depósito aluvionar, com argila de queima vermelha, plástica, de 

cor cinza-escuro, da várzea do Rio Potengi
Mina

RN 2

Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária
Itajá (fazenda 

Itajá)
735.100 9.376.776 24S 4 29 30 37 6,86 52,30 18,90 10,70 1,18 1,72 2,72 1,25 3,41

Depósito aluvionar, com argila de queima vermelha, plástica, de cor 
cinza-claro a cinza-escuro, da várzea do Rio Piranhas-Assu 

Mina

RN 3

Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária
Parelhas (sitio 

Almas)
757.886 9.260.793 24S 11 25 26 38 7,90 49,20 19,70 11,70 1,28 1,67 3,54 1,20 2,96

Argilas de depósitos quaternários (várzeas e açudes), dos 
municípios de Taperoá (PB) e Santa Cruz (RN). Utilizadas na 

composição da massa cerâmica amostrada na Cerâmica Dois 
Irmãos (Parelhas, RN)

Mina

RN 4

Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária Apodi 634.260 9.372.080 24S 2 32 36 30 6,02 58,30 19,10 6,83 0,85 1,45 1,67 1,24 3,78

Argila de planície aluvionar, procedente dos municípios de Apodi 

e Mossoró. A argila é usada na fabricação de peças vermelhas da 

cerâmica Tmelo.

Mina

K = Caulinita; I = Illita (+Feldspato); Q = Quartzo; O = Outros (Carbonatos, óxidos e hidróxidos ferruginosos, silicatos ferromagnesianos, etc.)





PONTO GRUPO SUBGRUPO LOCALIDADE COORDENADAS 
UTM (WGS 84) ZONA

MINERALOGIA (%) ANÁLISE QUÍMICA
CONTEXTO GEOLÓGICO STATUS DA 

OCORRÊNCIAK I (+F) Q O PF SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O

RN 5
Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional

Dix-Sept 

Rosado 

(Cajazeiras)

660.705 9.401.259

24S 20 37 20 23 9,40 51,80 16,60 9,07 0,93 1,42 3,93 0,27 5,93 Sequência pelítica-dolomítica, rítmica, com niveis de argilitos, 

siltitos, margas e gipsita intercalados em calcários da Formação 

Jandaíra, Grupo Apodi. Os argilitos ocorrem no topo da 

sequência, dispostos em duas camadas, superior e inferior, 

respectivamente de cor verde a cinza-esverdeado, e avermelhada

Mina paralisada

RN 5a 24S 23 37 20 23 8,39 52,20 16,70 10,30 0,93 0,69 4,07 0,21 5,86

RN 6

Argila Plástica 

para Cerâmica 

Branca

Quaternária
Apodi (sítio 

Córrego)
625.508 9.373.796 24S 38 14 43 5 7,68 68,10 17,10 3,03 0,62 0,24 0,69 0,19 2,89

Depósito aluvionar, com argila plástica caulinítica, plástica, de 

cor cinza-claro, da várzea do riacho da Barra
Mina

RN 7 Fundente Xisto Cruzeta 743.969 9.290.468 24S 27 35 38 3,61 58,70 18,00 8,10 1,02 1,75 3,41 3,14 1,93

Sericita-clorita xisto e biotita-clorita xisto, de coloração cinza-claro 

a esverdeada, granulação fina, da Sequência Metassedimentar de 

Cruzeta, Formação Seridó, Grupo Seridó

Ocorrência

RN 8a

Fundente

Feldspato 

Potássico Currais Novos 

(Ubaeiras)
803.961 9.318.526 24S

microclínio 0,26 64,54 18,98 0,10 0,02 0,12 0,05 12,23 3,19 Zona de feldspato potássico e albítico do pegmatito Ubaeira, da 

Província Pegmatítica Borborema-Seridó, encaixado em biotita 

xistos da Formação Seridó, Grupo Seridó

Mina

RN 8b
Feldspato 

Sódico
albita 0,24 65,75 19,35 0,12 0,00 0,21 0,05 2,98 10,55

RN 9 Fundente Espodumênio

Carnaúba 

dos Dantas 

(Salgadinho)

764.097 9.271.744 24S espodumênio 0,50 65,90 27,10 0,36 <0,1 <0,1 <0,1 0,31 0,21

Pegmatito Salgadinho, portador de minerais de lítio (espodumênio 

e ambligonita), da Província Pegmatítica Borborema-Seridó. 

Encaixado em biotita xistos da Formação Seridó, Grupo Seridó

Mina paralisada

SE 1 Argila de 

Queima 

vermelha

Quaternária Itabaianinha 632.845 8.754.301

24S 31 13 35 21 7,5 58,4 20,0 9,0 0,9 0,6 1,1 0,6 1,6 Argila plástica de queima vermelha, aluvionar e colúvio-

aluvionar, quaternária, de cor cinza-escuro, denominada de 

argila forte. O material é o principal constituinte da massa para 

blocos da Cerâmica São José

Mina

SE 1a 24S 20 25 40 15 7,8 60,8 17,1 7,6 0,8 1,3 1,6 0,8 1,8

SE 2 Argila de 

Queina 

Vermelha

Quaternária Itabaiana 668.081 8.825.461

24S 16 17 43 24 6,5 63,3 17,2 6,8 0,8 0,6 1,4 0,9 2,1 Massa para blocos da Cerâmica Bloco Bom, composta de argila 

plástica aluvionar quaternária, de cor cinza-escuro, denominada 

de argila forte (componente principal)  e material argilo-arenoso 

avermelhado, de  manto de alteração de rochas cristalinas

Mina

SE 2a 24S 11 14 49 26 7,4 66,8 15,3 4,6 0,8 0,5 1,4 1,1 1,7

SE 3

Argila de 

Queima 

Vermelha

Quaternária Itabaianinha 631.192 8.754.762 24S 71 2 15 12 13,4 50,4 29,8 4,5 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2
Argila plástica aluvionar, da região de Tomar do Geru, usada 

para telha clara em Itabaianinha
Mina

SE 4

Caulim Secundário
Nossa Senhora 

doSocorro
703.340 8.803.918

24S 42 6 47 6 5,5 69,6 19,2 1,6 0,9 0,1 0,2 0,1 0,7
Pacotes de sedimentos da Bacia de Sergipe, compostos por 

camadas de arenito esbranquiçado, caulinizado
Ocorrência

SE 4a 24S 52 8 37 3 5,1 65,5 24,0 1,4 1,1 0,1 0,2 0,1 1,0

SE 5

Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional Divina Pastora 700.573 8.818.834 24S 4 28 32 36 10,4 51,3 16,1 7,4 0,9 7,0 2,4 0,8 3,3

Pacote de argilito cinza-amarelado, maciço, fino, com nove metros 

de espessura na frente de lavra amostrada, de idade cretácia, da 

Bacia de Sergipe. Em exploração para revestimentos via seca

Mina

SE 6

Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional Riachuelo 694.005 8.811.320 24S 2 27 26 45 18,5 39,2 11,6 5,5 0,6 18,8 2,2 0,6 2,3

Pacote de idade cretácea da Bacia de Sergipe, com  cerca de 

10m constituído de argilito cinza a creme, na base, e siltito 

fossilífero no topo (mais espesso), com passagens carbonáticas 

na porção média e no topo. Em lavra para revestimentos via seca 

Mina

SE 7

Argila de 

Queima 

Vermelha

Formacional
Cedro de São 

João
732.398 8.862.289 24S 7 39 45 9 4,8 69,4 10,7 4,3 0,7 3,9 1,3 1,6 2,6

Siltito, folhelho, arenito e conglomerado polimítico do 

Grupo Igreja Nova Indiviso
Mina

SE 8 Fundente Filito Lagarto 639.608 8.805.097 24S sericita e quartzo 2,8 72,9 12,8 3,6 0,4 <0,10 1,1 2,3 3,4

Faixa de filito creme, fino, foliado e fraturado, com passagens 

ocres, realçadas nas fraturas. A rocha é lavrada por escarificação, 

via escavadeira hidráulica. Na região ocorrem vária cavas 

(temporariamente paralisadas, sendo que uma, pelo menos, 

com estoque em movimentação). A produção é destinada para 

cerâmicas das Regiões Metropolitanas de Aracaju e Salvador

Mina

K = Caulinita; I = Illita (+Feldspato); Q = Quartzo; O = Outros (Carbonatos, óxidos e hidróxidos ferruginosos, silicatos ferromagnesianos, etc.)
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As matérias-primas minerais cerâmicas são qualificadas 
com base em múltiplas características, aspecto que pode 
se tornar sobremodo complexo, uma vez considerado 
o espectro de propriedades do conjunto de substâncias 
minerais componentes de determinada massa cerâmica.

Quanto a isso, os parâmetros físicos, químicos e 
mineralógicos, isoladamente, não definem precisamente 
os tipos e formas de aplicação cerâmica de uma 
determinada substância mineral. Sendo assim, para análise 
inicial, visando aplicação de uma determinada matéria-
prima, utilizam-se, adicionalmente, ensaios experimentais 
para testar características físico-cerâmicas básicas. Esses 
estudos laboratoriais buscam conhecer propriedades 
como composição química, distribuição granulométrica e 
composição mineralógica, entre outras propriedades que, 
em conjunto com alguns ensaios cerâmicos preliminares 
permitem avaliar as matérias-primas e indicar o potencial 
de uso para elas.

Outra questão a ser considerada é a representatividade 
de uma ou mais amostras selecionadas para qualificar 
o depósito mineral. É sabido que uma amostra final, 
reduzida para caracterizar uma massa maior de minério, 
deve ser amostrada com critérios estatísticos, utilizando-
se técnicas de amostragem, de homogeneização e 
redução.

A descrição dos métodos laboratoriais e ensaios 
cerâmicos essenciais, feita em seguida, foi extraída de 
relatórios técnicos emitidos pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), local 
da realização dos procedimentos de caracterização 
tecnológica adotados neste Atlas.

Determinação do Teor de Umidade
O teor de umidade é determinado com base nas exigências 

das normas ABNT NBR 6.946/Jan.2001 (ensaio) e ABNT NBR 
6.945/Nov.1996 (determinação).

Inicialmente, a amostra é homogeneizada, quarteada e 
reduzida, de sua massa original, para 500g. Em seguida, 
separam-se três alíquotas, com aproximadamente 100g cada, 
que são colocadas em cápsulas de porcelana previamente 
secas e pesadas (precisão de 0,01g). Uma vez pesadas, 
determina-se, para essas alíquotas, sua massa úmida (mµ).

Após secagem em estufa aquecida a 110ºC, por 24 horas, 
e esfriamento, determina-se a massa seca (ms).

O teor de umidade é expresso em porcentagem, com 
uma casa decimal, calculado por meio da expressão 
u(%) = [(mµ-ms)/mµ].100.

O resultado final corresponde à média das umidades 
determinadas para as três alíquotas antes referidas. Os 
resultados apresentam cálculo de incerteza para intervalos 
com 95% de confiança para essa média.

Apêndice B

Ensaios Cerâmicos

Determinação Granulométrica por Peneiramento
Ensaio realizado segundo a norma ABNT NBR 6.446/

Jan.2001 (Materiais refratários – determinação granulométrica 
por peneiramento de matérias-primas refratárias e refratários 
não conformados – método via úmida).

A amostra é quarteada até obter-se fração de massa 
pouco superior a 500g, posteriormente seca em estufa 
(110ºC) durante 24 horas. Após a secagem, a amostra é 
resfriada em dessecador, e são separadas três alíquotas com 
100g cada.

Cada alíquota é colocada em béquer de 2.000ml, com água 
deionizada (até 1.400ml), onde são adicionadas três gotas de 
solução de hidróxido de amônio PA. Em seguida, é iniciada a 
agitação, em velocidade constante de 50rpm, com agitador 
de hélice rotativa, durante meia hora. Uma vez terminada essa 
etapa, as alíquotas são fervidas durante uma hora, sobre uma 
chapa de aquecimento, e esfriadas novamente, por mais meia 
hora.

As alíquotas são transferidas individualmente para 
peneiras ABNT número 100 (abertura de 0,150mm), número 
150 (abertura de 0,075 mm) e número 325 (abertura de 
0,045mm), com fundo coletor < 0,045mm, processando-se 
o peneiramento.

Os resíduos retidos nas peneiras são lavados com 
rápidos jatos d’água, até que se apresentem limpos, 
transferidos para cápsulas de porcelana, e secos em estufa 
aquecida a 110°C durante 24 horas. Após resfriamento 
em dessecador, os resíduos são pesados em balança com 
precisão de 0,01g.

A porcentagem retida em peneira é obtida pela fórmula 
P = (m/m1. 100)%, em que P representa o material retido, 
m é a massa desse material, e m1 é a massa do material 
tomado para ensaio.

O resultado final corresponde à média das umidades 
determinadas para as três alíquotas antes referidas. Os 
resultados apresentam cálculo de incerteza para intervalos 
com 95% de confiança para essa média.

Determinação do Limite de Plasticidade
O procedimento para determinar o limite de plasticidade é 

baseado na norma ABNT NBR 7.180/Out.1984 – Determinação 
do limite de plasticidade (Método de Atterberg).

A amostra é preparada por secagem prévia em estufa 
aquecida a 110°C, moída e passada na peneira ABNT número 
40 (abertura de 0,425mm), e homogeneizada e reduzida a 
cerca de 200g.

Em seguida, a amostra é colocada em cápsula de porcelana 
e, adicionando-se água destilada em pequenos incrementos, 
amassada e revolvida continuamente, com auxílio de espátula, 
de modo a obter pasta homogênea, de consistência plástica. 
O tempo total de homogeneização é de 15 minutos.
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Na sequência, separam-se cerca de 10g de cada amostra 
assim preparada, para formar uma pequena esfera. Esfera 
essa que é rolada sobre superfície esmerilhada com pressão 
manual suficiente para sua transformação em cilindro.

A avaliação que se segue a esse procedimento considera:
• se a mostra se fragmentar antes de atingir o diâmetro de 

3mm, retorna à cápsula de porcelana, sendo adicionada água 
destilada, para nova homogeneização, por três minutos; e

• se a mostra atingir diâmetro de 3mm sem se fragmentar, 
o material é amassado, repetindo-se o procedimento após 
homogeneização.

Ao se fragmentar o cilindro, com diâmetro de 3mm e 
comprimento de 100mm (verificados com um gabarito de 
comparação), transfere-se imediatamente parte do material 
para um cadinho de porcelana, e determina-se a umidade.

Repetem-se as operações, de modo a se obter ao menos 
três valores de umidade. Esses valores são considerados 
satisfatórios quando nenhum deles diferir da respectiva média 
em mais de 5%.

Os resultados apresentam cálculo de incerteza para intervalos 
com 95% de confiança para a média de quatro determinações.

Ensaio Cerâmico Preliminar para Cerâmica Branca
Para esse ensaio, a amostra é submetida a secagem 

prévia em estufa a 60°C, moída em moinho de bolas 
revestido de alumina, e passada em peneira ABNT número 
200 (abertura de 0,075mm), homogeneizada e reduzida a 
valores entre 1.000g e 3.000g. Em seguida, é umedecida 
com 10% de água.

Os corpos de prova preparados para o ensaio preliminar 
cerâmico consistem de prismas com dimensões aproximadas de 
60mm x 20mm x 5mm, moldados por pressão de 200kgf/cm2 
(19,6 Mpa) em prensa hidráulica, secos ao ar por 24 horas e, em 
seguida, em estufa aquecida a 110°C, durante 24 horas.

Posteriormente, esses corpos de prova são queimados em 
forno elétrico com atmosfera natural nas temperaturas de 1.100°C 
e 1.200°C, com taxa de aquecimento de 5°C/minuto e patamar 
de três horas.

Esse conjunto de procedimentos permite avaliar os 
parâmetros: umidade de prensagem, umidade de extrusão, 
contração linear de secagem, tensão de ruptura à flexão, 
perda ao fogo, contração linear de queima, contração linear 
total, absorção d’água, porosidade aparente, massa específica 
aparente e coloração final.

Ensaio Cerâmico Preliminar para Cerâmica Vermelha
Nesse caso, a amostra é submetida a secagem prévia em estufa 

aquecida a 60°C, moída em moinho de bolas revestido de alumina, 
e passada em peneira ABNT número 80 (abertura de 0,180mm), 
homogeneizada e reduzida a valores entre 1.000g e 3.000g. Em 
seguida, é umedecida com 10% de água.

Os corpos de prova preparados para o ensaio preliminar 
cerâmico consistem de prismas: a) com dimensões aproximadas 

de 70mm x 20mm x 10mm, moldados por extrusão, secos 
no ar durante 48 horas, em estufa (60°C), durante 24 horas, 
posteriormente em estufa a 110°C, durante 24 horas, com 
dimensões aproximadas de 60mm x 20mm x 5mm; b) na ausência 
de plasticidade, moldados por pressão de 200kgf/cm2 (19,6 Mpa) 
em prensa hidráulica, secos ao ar por 24 horas e, em seguida, em 
estufa aquecida a 110°C durante 24 horas.

Posteriormente, esses corpos de prova são queimados em forno 
elétrico com atmosfera natural nas temperaturas entre 850°C e 
1.050°C, com taxa de aquecimento de 5°C/minuto e patamar de 
três horas.

Esse conjunto de procedimentos permite avaliar os 
parâmetros: umidade de prensagem, umidade de extrusão, 
contração linear de secagem, tensão de ruptura à flexão, 
perda ao fogo, contração linear de queima, contração linear 
total, absorção d’água, porosidade aparente, massa específica 
aparente e coloração final.

Ensaio Expedito de Queima
No IPT, para ensaio expedito de queima a 1.1500C, os corpos 

de prova consistem de cilindro com diâmetro de 25,4mm e 10mm 
de altura, moldados por pressão de 200kgf/cm2 (19,6 Mpa) em 
prensa hidráulica, secos ao ar por 24 horas e, em seguida, em 
estufa a 110°C, durante 24 horas.

Posteriormente, esses corpos de prova são queimados em 
forno elétrico com atmosfera natural, nas temperaturas de 
1.150°C, com taxa de aquecimento de 5°C/minuto e patamar 
de três horas.

Determinação de Fusibilidade
O ensaio de fusibilidade é baseado na norma ABNT NBR 

6.222/Mar.1995 (Material refratário – determinação do cone 
pirométrico equivalente).

Nesse caso, a fração da amostra original é homogeneizada 
e reduzida por quarteamento a cerca de 50g, moída em 
moinho de bolas revestido de alumina, e passada em peneira 
ABNT número 100 (abertura de 0,150mm).

O material é misturado com quantidade suficiente de água 
e um ligante orgânico (dextrina), até a formar uma massa. Em 
seguida, são modelados corpos de prova com o formato e as 
dimensões de cone pirométrico padrão.

Retirados dos moldes, os cones são submetidos a 
secagem em estufa aquecida a  110°C durante duas horas, 
até adquirir consistência suficiente para a montagem em 
placa de base – as placas para suporte dos cones consistem 
de massa com 85% de alumina eletrofundida e 15% de 
argila refratária.

O aquecimento, em seguida, é feito em forno com taxa de 
600°C/hora. As temperaturas de amolecimento dos cones de 
ensaio são medidas com pirômetro ótico digital, com precisão 
de 1°C.

O ensaio é realizado em forno a gás Denver, em atmosfera 
oxidante.



A CPRM-Serviço Geológico do Brasil busca contribuir com a expansão das fronteiras minerais e a diminuição das 
desigualdades regionais, pela via da mineração sustentável.

Há mais de duas décadas, têm sido marcantes os processos de interiorização da indústria cerâmica tradicional 
brasileira, uma das mais importantes do mundo, e com crescimento acima das taxas médias dos índices 
econômicos. Nesse contexto, a indústria cerâmica do Nordeste brasileiro registra participação expressiva no 
atendimento à demanda regional e na troca de matérias-primas e produtos com produtores e consumidores de 
outras regiões do País.

Ao mesmo tempo, a indústria cerâmica nordestina enfrenta desafios e encontra oportunidades que passam 

pela oferta e disponibilidade das substâncias minerais necessárias aos processos fabris.

O Atlas de Matérias-Primas Minerais Cerâmicas do Nordeste Brasileiro, trabalho original aqui apresentado, 

reúne um conjunto de informações essenciais para atendimento adequado das necessidades de consumo daquela 

região, e faz indicações tecnicoeconômicas no sentido de ampliar as atividades extrativas e de transformação 

mineral do setor minerocerâmico do Nordeste.

Os segmentos produtivos objetivados, em razão do potencial de expansão de negócios e geração de emprego e 

renda, são o de Cerâmica Vermelha, o de Cerâmica de Revestimentos, o de Cerâmica Branca (sanitários e 

isoladores), e o de Colorifícios.

O trabalho está atrelado à percepção da crescente importância dos chamados bens minerais sociais, dentre os 

quais se alinham os insumos minerais cerâmicos, com aplicação direta na fabricação de vasta gama de produtos 

utilizados em processos construtivos de moradias e em obras de infraestrutura.

Atlas de Matérias-Primas Minerais 
Cerâmicas do Nordeste Brasileiro
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