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JAZIDA DE ARGILA DE BOA VISTA, PARAIBA
Por
ALFEU L. DA SILVA CALDASSO

Ge61ogo da Sudene

ABSTRACT
A clay deposit has been found in the course of the geologic
mapping the author is carrying out in the Paraiba State (Quadrangle
088, Sao Joao do Cariri Sheet). The deposit is situated in the Boa
Vista district of Campinas Grande Country.
The clay occure in the upper zone of sedimentary beds of
lacustrine origin, as evidenced by the fossil logs, one of them in its
original position in the sediments. The sedimentary remnants occur
isolated in a depression of the crystaline basement, localy covered by
a basaltic flow of small thickness and so preserved from erosion.
The nearby rocks of the cristalline basement are granodiorite,
leptinites and migmatites, that problably were the source of the
detrital constituentes of the sediments.
The physical and chemical tests show the clays to be of the
Montmorillonite group. In this group Nontronite was identified by
the D. T. A. curves. A study has been made comparing the results
with data available on other Brazilian and foreign clays.
The chemical test related to base exchange shows that the Boa
Vista clay has activation facilities, making it useful for several industrail purposes.
The clay deposit is of considerable extent. In a quick estimation
the deposit is considered to be of 3 million cubic meters, what is
fortunate, regarding the Brazilian shortage in known deposits of
this mineral.
RESUMO
Uma jazida de argila foi encontrada durante 0 mapeamento geol6gico que estamos realizando no Estado da Paraiba (Quadricula 088,
Falha de Sao Joao do Cariri). Essa jazida situa-se no distrito de
Boa Vista do municipio de Campina Grande.
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A argila ocorre na parte superior de camadas sedimentares, de
origem lacustre, evidenciada pela ocorrencia de troncos f6sseis, urn
deles em posicao original no sedimento. 0 remanescente sedimentar
ocorre isolado numa depressao do embasamento cristalino, localmente
coberto por lavas basalticas de pequena espessura, ficando preservado
da erosao.
Tentamos correlacionar esse sedimento com outras series sedimentares do Nordeste brasileiro.
As rochas circunjacentes do embasamento sao constituidas de
urn macico granodioritico, leptinitos e migmatitos, que provavelmente,
foram a fonte de detritos que formaram 0 sedimento.
Os ensaios fisicos e quimicos realizados revelam argilas do grupo
da Montmorilonita. Dentro desse grupo aparece a especie Nontronita,
evidenciada pelas curvas de A. T .D.
Urn estudo foi feito comparando-se a argila de Boa Vista com
argilas estrangeiras e brasileiras.
Os ensaios quimicos, relacionados com troca de base, mostram
que a argila tern facilidade de ativacao, capaz de ser usada para
diversos fins industriais.
o deposito de argila e consideravel, calculando-se, numa rapida
cubagem, em 3 milh6es de ms, 0 que vern a ser animador, visto a
deficiencia brasileira, em depositos conhecidos, desta materia-prima
mineral.
INTRODU~AO

A SUDENE (Superitendencin do Desenvolvimento do Nordeste), atraves Ide sua Divisao de Geologia, esta procedendo
o mapeamento geologico, na escala 1 :50.000, de extensa area,
abrangendo partes dos Estados da Paraiba e Rio Grande do
Norte. A area a nosso encargo e a quadricula 088, de 30' de
lado, setor nordeste da Folha de Sao Joao do C'ariri, situada
inteiramente dentro do Estado da Paraiba.
Durante 0 mapeamento geologico dessa quadricula que
estamos realizando, encontramos uma jazida de argila, que
por suas caracteristicas, desde logo nos suscitou grands interesse.
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A jazida situa-se na localidade denominada Bravo, no distrito de Boa Vista do municipio de Campina Grande, Paraiba, Dista aproximadamente 12 quilometros de Boa Vista,
pela estrada que liga esta vila it Cabaceiras (Fig. 1). Suas
coordenaJdas geograficas sao: 36913'00 ' de longitude W e
7·21'30' de latitude suI.

o

deposito de argila encontra-se em terras de Antonio
Pereira Almeida e de J oao Paulo Almeida.
Para melhor visualizacao da geologia da jazida e arredores, confeccionamos urn mapa geologico na escala de 1 :40.000,
baseado em fotografias aereas de mesma escala e com dados
de campo colhidos durante 0 mapeamento de twa a quadricula,
Esse trabalho tern carater inedito, porem nao e nossa intencao esgotar 0 assunto sobre 0 tema, apenas dar uma contribuicao ao estudo deargilas, tao pouco difundido no Brasil.
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SILVA CALDASSO -

ARGILAS DE BOA VISTA

9

GEOLOGIA REGIONAL

o

deposito sedimentar que contem a argila situa-se em
uma paleo-depressao em meio as rochas do embasamento cristalino, As rochas circunjacentes sao constituidas de granodioritos, leptinitos, calcario cristalino e migmatitos (ver mapa geologico).
o granodiorito ocorre a SW f'ormando uma eleva gao denominada localmente "Serra do Bravo". Trata-se de uma rocha a grandes fenocristais de plagioclasio, pouco quartzo, com
biotita, hornblenda e quase ausencia de feldspato alcalino,
Contem grandes enclaves de uma rocha de maior basicidade,
o que aliado as suas caracteristicas microscopicas, faz supor
tratar-se de urn processo de granitizacao.

Fi g . 2 -

As p ect o do d esmont e m anual d a ara lla .

A este situa-se a "Serra do Monte", constituida de leptinitos e leptinitos metassomatlcos. Esta rocha e 0 resultado da evolucao de sedimentos areno-feldspaticos, apresentando-se localmente migmatizada.
A sul e a norte ocorrem os migmatitos, em certos pontos
formando elevacoes em niveis superiores ao sedimento. Os
migmatitos sao 0 resultado do aporte metassomatieo sabre rochas de uma sequencia pelitica-aluminosa. A migmatizacao

10
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nao se processou em igual intensidade em todos os pontos, observando-se nucleos anatexiticos em meio aos embrechitos
fitados predominantes,
Entre os migmatitos encontra-se urna camada de calcario
cristalino, nao afetada pela migmatizacao.
0 conjunto de
migmatites e calcario cristalino e atravessado por ortoanfibolitos, resultantes da evolucao metamorfica de antiga rocha
basica.
Os sedimentos ocorrem em uma bacia cujo eixo maior tem
direcao NE, coincidindo, grosso modo, com a falha obliqua
que corta as rochas do embasamento, podendo-se pensar que
a sedimentacao obedeceu a um controle estrutural, Esse remanescente sedimentar preservado daerosao, tanto pode ser
resultado da sedimentacao em uma bacia pequena confinada
ent re as rochas do em basament o, como pode fazer parte de
urn ciclo sedimentar que tenha coberto todo Nordeste. A dificuldade esta em sua correlacao, como veremos adiante, pois
os depositos Ide rochas sedimentares mais proximos estao a
centenas de quilometros de distancia,
A NE as camadas sedimentares e parte do embasamento
sao capeadas por urn derrame de lavas basalticas, formando
urna extensa planicie, prolongando-se para E-NE alem da
area mapeada, Trata-se de uma efusao de basalto olivinico,
proveniente de urn vulcanismo de fissura, cujo foco magmatico, a nosso ver, nao esta muito distarrte de sua ocorrencia.
Macroscopicamente a rocha e de cor escura, granulacao fina
e apresenta vacuolos preenchidos por calcita e zeolitas. 0
estudo em laminas delgadas mostra cristais de labradorita
ent r ecr uzados com cristais intersticiais de augita e olivina.
Aparecem tambem cristais de titano-magnetita e algurn vidro.
Sua estrutura e ofitica tipica, A olivina as vezes esta alterada a serpentina. Essas rochas sao identicas as encontradas
no Estado do Rio Grande do Norte (Lages, Cabugi e regiao
costeira, proximo a Macau), para as quais e dada a idade
'I'erciaria inferior (9). A ocorrencia de basalto olivinico em
nossa area, e referida na bibliografia (8), ao qual e atribuido
idade Cretacica superior - Terciaria inferior.
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GE OLOGIA DA J AZIDA
A argila situa-ss na parte superior de camadas sedimentares. Os sedimentos da base sao constituidos de arenitos finos argilosos e siltitos, de pequena espessura, no maximo 5
metros. Ja as camadas argilosas do topo apresentam uma
espessura calculada em 10 metros. 'I'odo 0 conjunto sedimentar apresenta-se em posicao horizontal com estratificacao paralela. (Fig. 2).
Nos contatos do sedimento com 0 embasamento encontram-se rolados seixos de quartzo, 0 que faz sup6r um horizonte conglomeratico de base, no entanto, tal horizonte nao
foi encontrado "in situ".

Fig.

~

-

F b ssil em po sicfio original n o s ed ime n to.

A oeste do deposito as camadas sao aflorantes e
espessura, enquanto que a este os sedimentos sao
pelos derrames de basalto olivinico, nao sabendo-se
espessura, mas admitimos seja inferior as camadas
Onde os sedimentos
solo apresenta-se rugosa
por blocos de calcedonea
d6nea seja formada pela

de maior
cobertos
sua real
de oeste.

afloram a vegetacao e escassa, 0
e a superficie do terreno e coberta
(Figs. 2 e 3). Cremos que a calcesilicificacao da argila, num proces-
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semelhante e contemporaneo a silicificacao da madeira
fossil.
Proximo ao contato com 0 derrame encontra-se na capa
das argilas blocos de "porcelanito", queacreditamos seja 0
resuItado do recosimento, pelas lavas, das argilas de superficie.
N a base dos sedimentos, em meio as camadas silticas-arenosas, encontra-se um tronco fossil em posicao original, inclusive com as raizes preservadas (Fig. 3). Outros f'osseis nao
foram encontrados, mas a ocorrencia de madeira fossil e comum, como pode-se observar mais a leste, a existencia de imimeros blocos desse material na superficie dos sedimentos.
A ocorrencia de madeira fossil e urn dado importante
na determinacao da idade e do ambiente de sedimentacao.
Esta fora de duvida que se trata de um deposito continental.
o carater do sedimento, particulas finas e bern classificadas,
nos indicam urn ambiente de aguas profundas e calmas. A
nosso ver, a formacao desses sedimentos se processou em urna
bacia restrita, tipo lacustre, com desenvolvimento de vegetacao nos bordos e sedimentacao de clasticos fines nas aguas
profundas do centro do lago.
A fonte fornecedora dos detritos, provavelmente, foi as
rochas circunjacentes. Achamos dif'icil que a argila tenha
se formado por alteracao de cinzas vulcanicas, isto porque, 0
deposito argiloso situa-se muito distante de centres vulcanicos
contemporaneos a sua formacao, e mesmo nao sao encontrados indicios de clasticos de natureza ignea.
Para a liberacao de clasticos finos, particulas coloidais e
sais dissolvidos, e necessario um clima quente e umido, em
que 0 intemperismo quimico seja predominante sabre 0 mecanico, A analise quimica da argila nos revela urn teor acentuado de ferro e magnesio, portanto, 0 material argiloso possivelmente se formou pela decomposicao de plagioclasios e
minerais ferromagnesianos em urn ambiente alcalino.
A idade desses sedimentos e mais antiga que 0 Terciario,
uma vez que 0 derrame basaltico que os cobre e tida como
Terciario inferior. Uma correlacao a distancia pode ser tenta-

SO
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da comparando-so com os sedimentos da Formacao Missao
Velha da Chapada do Araripe (3), onde tambem ocorrem
madeiras fosseis similares. Essa formacao e tida como Cretacica (4), e em sua base observamos camadas argilosas semelhantes as de Boa Vista (6).
Alem da Chapada do Aararipe encontram-se troncos f'osseis nos sedimentos da Bacia de Jatoba, mas estes nao apresentam uma idade definida, ao que sabemos.
As series sedimentares do Nordeste como a Chapada do
Apodi, Bacia Costeira de Pernambuco, como tambem, as referidas anteriormente, situam-se centenas de quilometros dos
sedimentos em estudo, capazes de serem correlacionados apenas em idade, determinada por fosseis.
A idade do deposito argiloso de Boa Vista so podera ser
precisada apos 0 estudo de suas madeiras fosseis, as quais ja
enviamos para 0 D. N . P .M. para a determinacao em questao.
ESTUDOS FiSICOS

Caracterisiicas fisicas da argila. - A argila e de cores
claras, apresentando tonalidades diversas como branca, amarela, rosada, cinza e predominantemente creme. E untuosa ao
tato, adstringente e de textura compacta. Nao apresenta impurezas de impregnacao de oxides, nem detriticas e seu teor
em materia organica e baixo.
Tem granulacao finissima, toda situada dentro da fraeao
argila. Quando posta em contato com certa quantidade de
agua transforma-se numa suspensao coloidal estavel, no entanto, com um excesso de agua flocula e precipita, perdendo
esta propriedade. Infelizmente, por falta de material adequado e tempo disponivel, deixamos de determinar a quantidade
otima de agua para sua perfeita suspensao em estado natural.
Seu poder de inchacao na agua e pequeno, em contraste
com as bentonitas sodicas americanas. Apresenta propriedade tixotropica, pois apos gelificar, torna-se solida posta em
repouso e novamente torna-se solucao quando agitada.
Tem pH acido, quando em solucao aquosa. Tornando-se
a solucao alcalina, maior e a dispersao e viscosidade, mas
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esse fenomeno esta relacionado com troca de base e veremos
no capitulo referente aos ensaios quimicos.

Analise iermica diferencial. -

Para os ensaios de A. T .D .
foram coletadas amostras da argila em diversos pontos da
parte aflorante do deposito. 0 material foi triturado e passado na peneira de 200 "meshes". Foi usado urn aparelho
tipo Eberbach portatil, com razao de aquecimento de 20·C/min.
Os ensaios foram feitos por Jadiel da Cunha e Silva do Gabinete de Mineralogia da Escola de Geologia de Pernambuco.
As curvas do material apresentam reacoes endotermicas
a 160, 560-580, 860-880·C. Reacoes exotermicas nao foram
observadas em nenhuma das analises (Fig. 4).
o primeiro pico endotermico, que ocorre a 160·C, corresponde a saida d'agua adsorvida. Sua posicao, amplitude e
forma tern caracteristicas proprias de montmorilonita (Fig. 5).
A forma do pico e assimetrica, semelhante a forma de urn
pico duplo, que e 0 resultado do cation divalente adsorvido
que se hidrata (11).
A segunda reaQao endotermica, processada a 560-580·C,
tern menor amplitude e forma tipicamente assimetrlca. Corresponde a destruicao cristalina da argila, cujn decomposicao
e devida principalmente a perda das oxidrilas sob a forma de
agua,
N a montmorilonita esse pico ocorre cerca de 700·C, en-

quanto que na nontronita aparece a partir de 5000C (13) .
As argilas do grupo da caolinita apresentam urn pico endotermico, de grande amplitude, em torno de 6000C (Fig. 6).
Cole e Hosking (12), mostram que alugamas montmorilonitas, apresentam urn pico para serem classificadas como
nontronita. A analise de Raio-X mostra que 0 material e urna
montmorilonita dioctaedrica normal. Se ocorrer mistura de
ilita ou caolinita torna-se dificil a identificacao somente por
A.T.D. (12).
o terceiro pico endotermico situa-se a 860-880·C, e 0 de
menor amplitude, e tambem assimetrico. Esse pica e caracteristico do grupo da montmorilonita, seguido de urn quarto
pica que e a exotermico (5), porem, essa reaQao exoterrnica
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nao se apresenta definida no material estudado. Corresponds
a destruicao da estrutura da montmorilonita e e modificado
de acordo com as substituieoes em posicao octaedral e tetraedral (13).
No grupo do Caolin 0 terceiro pico e exotermico e de
grande amplitude (Fig. 6), 0 que elimina a possibilidade de
mistura, em grande escala, de argilas desse grupo no material de Boa Vista.
Em conclusao, podemos dizer que os dados de A . T .D.
indicam a presenca de montmorilonita com passivel mistura
de nontronita. Outras misturas de argila podem ocorrer em
pequena quantidade, mais nao sao evidenciadas nos termogramas.
Comparando-se os termogramas do material estudado
com cursvas de argilas brasileiras (Fig. 7), notam-se certas
similaridades, principalmente com 0 massape do Reconcavo
Baiano.
ESTUDOS QUfMICOS

Ensaios quimicos. - Realizamos ensaios quimicos expedidos com a finalidade de evidenciar as propriedades da argila para fins industriais.
Como dissemos anteriormente, a argila possui pH acido ao
natural.
Dentro dessas condicoes ela apresenta uma dispersao que e fungao da quantidade de agua ministrada, Quando acrescentamos uma base, tornando-a alcaIina, seu poder de
dispersao e maior, aumentando correspondentemente sua viscosidade.
Urn teste relacionado com troca de base foi realizado no
laboratorio da Escola Superior de Quimica de Pernambuca.
Constituiu em tornar a solucao altamonte alcalina (pH = 9)
com NaOH. Nessas condicoes presumimos que 0 Na foi admitido na estrutura da montmorilonita, com a correspondente
saida de Mg, adquirindo a argila propriedades semelhantes
a das bentonitas sodicas, A viscosidade minima assim medida foi em torno de 12 "centipoises".
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Com carbonate de s6dio, adicionado it argila em solucao
aquosa, esta aumentou SUa propriedade tixotr6pica.
No teste qualitativo realizado com solucao de azul de
metileno sabre a argila ao natural, revelou-se esta com boas
caraeteristieas deseorantes.

Analise quimioa. - A analise quimica total- foi realizada
por Aluizio Delgado, quimico da SUDENE. Sua composicao
pode-se observar na tabela I, analises 1 e 2.
TABELA I
Andlises

Umidade (110")
Perda ao Fogo

sio,

AlzO,
FezO,
FeO
MnO
CaO
MgO
TiD?
P20~
Na 20
K 20

1

14,10
8,07
50,51
13,71
7,30
0,20
nihil
0,84
3,15
1,09
nihil
0,77
0,24

2

3

15,00
3,00
7,44
6,00
50,78 46,40
14,72 28,10
8,60
6,80
0,60
nihil
nihil traces
0,60
0,15
2,21
0,50
0,93
2,40
0,D7
nihil
1,18
0,40
2,30
0,27

4

5

6

7

12,80
7,50
46,00
17,60
9,60
0,30

17,00
7,40
50,30
15,30
1,40

16,78
7,41
50,50
17,23
2,36

15,46
6,66
40,72
4,96
29,57
0,71

2,40
3,71
0,02

1,98
0,74
0,D2

traces
1,50
2,10
1,00
0,10
0,30
1,20

-

0,40
3,20
4,70
0,10
0,10
0,10
0,20 I

-

nihil
0,25

-

-

I

1 -

Argila de Boa Vista, amostra A;

2 3 -

Argila de Boa Vista, amostra B;
Tagua r6seo, Sacoman, SP (1);

4 -

Massape avermelhado, de D. Joao, BA., INT (1);

5 -

Bentonita de Sao Gabriel, RS., INT (1);

6 -

Montmorilonita, Irish Creek, Va., EUA (13);

7 -

Nontronita, Spokane, Wash. (13).

A argila de Boa Vista apresenta uma relacao Si0 2 / Al 2 0 3
poueo inferior a 4, 0 que exclui a possibilidade de ocorrer
mistura de caolinita, em quantidade apreciavel, no material.
Acreditamos que essa relacao e maior, uma vez que 0 Fe+3
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pode estar substituindo 0 Al+3 na camada intermediaria octaedral. Tambem pode ocorrer substituicao do Si H por Al+3 na
camada tetraedral de silica, mas isso nao pode ser determinado apenas por dados de analise quimica,
Os estudos de Paiva Neto e Nascimento, citados por
Abreu (1), indicam que os taguas de Sacoman sao uma mistura de argilas caolinicas e montmoriloniticas. Pode-so ver na
analise 3, tabela I, que a proporcao SiO z/ Al z0 3 e bem inferior
ao das argilas montmorilonrticas puras.

o teorde K 20, sendo inferior a 1% elimina a possibilidade de ocorrer ilita, na forma de camadas mistas, na argila
estudada.
A especie nontronita se caracteriza pela substituicao quase
total de Al+3 da camada intermediarin octaedral de gibsita
por Fe+3 (13), e esta substituicao e bem marcada pelo alto
teor de Fe Z0 3 , como pode-se observar pela analise 7 da tabela
1. A proporcao de ferro da argila em estudo e elevada, 0
que evidencia, de certo modo, a presenca de certa quantidade
de nontronita em mistura isom6rfica com montmorilonita.
A analise quimica da argila de Boa Vista muito se assemelha com a de Irish Creek, Va., EUA (analise 6, tabela 1) e com
a chamada bentonita de Sao Gabriel, RS. (Analise 5, tabela
1). Delamy e Formoso (7) em seu trabalho sobre essa ocorrencia de argila no Rio Grande do SuI, dizem que os leitos de
argila sao intercalados nas camadas superiores de folhelhos
da Formacao Irati, portanto, de origem sedimentar.
A analise do massape do Reconcavo Baiano tambem apresenta similaridades em sua composicao quimica, e e resultante
da alteracao de folhelhos cretacicos (1).
Pelo resultado da analise quimica podemos dizer que a
argila de Boa Vista se constitui predominantemente de montmorilonita, possivelmente em mistura com pequena quantidade de nontronita. Outras argilas podem ocorrer no material,
mas em proporcao tal que nao se evidenciam pela analise
quimica.
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GEOLOGIA ECON6MICA

Como vimos nos capitulos anteriores, a argila de Boa
Vista apresenta propriedades tais que permitem sua aplica~ao. Podera ser usada na ref'inacao de petroleo, como desodorante de oleos animais e vegetais, desodorante de oleo e produtos quimicos, clarif'icacao e ref'inacao do acucar e, na preparacao de lamas de sondagem (2).
As aplicacoes em atividades que requerem propriedades
descorantes e desodorantes estao relacionados com sua facilidade de ativacao,
Para a aplicacao em lamas de sondagens, apresenta boa
viscosidade, aumentada pela troca de base em meio alcalino.
A jazida de argila de Boa Vista, em suas partes aflorantes, estende-se na direcao aproximada W-E por mais de 3.000
metros, com uma largura variavel em torno de 600 metros.
Tern espessura minima, conhecida em afloramento, superior a
5 metros. Tomando-se 0 comprimento igual a 2.000 metros,
a largura media em 500 metros e considerando-se a espessura
media de 3 metros, chegamos a uma cubagem estimada de
3 milhoes de metros cubicos, somente para a parteaflorante.
A argila apresenta um pequeno capeamento de solos e
blocos de calcedonea raramente superior a um metro de espessura. Sua extracao pode ser feita com pas e picaretas em
ceu aberto, podendo ser removido 0 capeamento por urn trator
de lamina.
Uma exploracao precaria ja se iniciou na propriedade de
Joao Paulo Almeida, estando atualmente paralizada ate obtencao do decreto de lavra. A argila ja minerada foi vendida
a razao de Cr$ 2.000,OOjton., livre de despesas de extracao, e
embarcada em caminhoes para Sao Paulo.
Resta dizer que abaixo da capa ode basalto olivinico, presume-se que 0 deposito de argila prossiga, A capa basaltica
e de pequena espessura, em muitos pontos nao excede 1 metro
e comumente esta alterado, tornando-se economica sua remo~ao para extracao da argila.
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Recomendamos a necessidade de pesquisa por meio de
sondagens ou pocos, para deteccao da argila e sua distribui~iio abaixo das lavas basalticas,
CONCLUS6ES
Muitas das conclusoes ja f'oram citadas no decorrer do
trabalho. Citaremos aqui as principais, para definir a argila
e sua maneira de ocorrencia.
1) A argila foi formada durante urn clima quente e
umido, em que 0 intemperismo quimico predominou sabre 0
meeanico,
2) Seu ambiente de deposicao foi 0 de um bacia restrita,
tipo lacustre, conf'inada entre as rochas do embasamento cristalino.
3) Os detritos provieram da alteracao de plagioclasios
e minerais ferro-magnesianos das rochas encaixantes.
4) A argila de Boa Vista e constituida de montmorilonita, com uma possivel mistura de nontronita, evidenciadas
pelos dados de A. T .D . e analise quimica,
5) A argila apresenta propriedades f'isico-quimicas semelhantes a uma montmorilonita ativavel, podendo ser empregada para diversos fins.
6)
0 deposito de argila tern consideravel dimencao, podendo-se estimar uma reserva minima em 3 milhfies de metros cubicos.
7) A importancia economica do deposito e relevada pela
pureza do material que dispensa tratamento de purificacao,
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NO TA - Utilizamos no decorrer do trabalho 0 termo montmorilonita do g rupo
de argilas do mesmo no me, embora , no Brasil se em pregue com f reqtlencia 0
termo bentonita, para d es ign ar argilas com as proprtedad es ig u a is a estudada.
Achamos aco nselhavel em p r ega r 0 nome b enton ita somen te para as arg i las montmoriloniticas so dtcas, form a das a p a r t ir da a lteracao de cinzas vulcanrca s.

