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Poços de Caldas é um importante centro hidrotermomineral do Brasil, o qual 

apresenta depósitos de argilas não plásticas para as quais não há registros 

significativos a respeito da caracterização direcionada destes materiais, o que 

prejudica estudos de aplicação industrial. Estas argilas não plásticas, não 

aproveitadas, vêm sendo armazenadas em galpões ou a céu aberto, o que gera um 

elevado custo para a indústria, além de transformar-se em um passivo ambiental. No 

presente trabalho realizou-se o estudo químico-mineralógico de seis amostras de 

argilas não plásticas, visando ampliar os horizontes das investigações referentes a 

estes materiais. Este estudo preliminar mostrou que, de maneira geral, as amostras 

são compostas por minerais refratários como caulinita e gibbsita, apresentando 

teores menos significativos de outras fases, como quartzo, vermiculita e illita. 

Juntamente às análises químicas, estes dados permitiram o agrupamento das 

matérias-primas em dois grupos em função de sua refratariedade, norteando assim, 

a caracterização posterior. 

 

Palavras-chave: argilas não plásticas, caracterização químico mineralógica, Poços 

de Caldas. 

 

INTRODUÇÃO 

 
De acordo com Santos (1), o termo argila significa um material de textura 

terrosa e de baixa granulometria, que desenvolve plasticidade quando misturado 

com uma quantidade limitada de água. A argila (ou argilito, do ponto de vista 
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geológico) é uma rocha finamente dividida, constituída essencialmente por 

argilominerais, podendo conter minerais que não são considerados argilominerais, 

como: calcita, dolomita, gibbsita, quartzo, alumina, pirita, entre outros. 

Quimicamente, os argilominerais são compostos por silicatos hidratados de alumínio 

e ferro, contendo ainda, certo teor de elementos alcalinos e alcalino-terrosos (Figura 

1). 

 

Figura 1: Estrutura típica dos argilominerais (2). 

 

Por plasticidade entende-se de modo amplo a propriedade de um material 

úmido ficar deformado (sem romper) pela aplicação de uma tensão, sendo que a 

deformação permanece quando a tensão aplicada é retirada (1). A plasticidade da 

argila lhe confere capacidade de moldabilidade ou conformação, de modo a se obter 

um corpo a verde com características adequadas às subseqüentes etapas de 

processamento (3). Entretanto, algumas argilas apresentam baixa plasticidade 

devido à sua composição química e estrutural, o que dificulta seu processamento 

através de técnicas de conformação cerâmicas usuais, além de limitar sua aplicação 

em alguns setores.  

Dado o exposto anterior, caracterizar uma argila visando seu uso tecnológico, é 

conhecer a variabilidade de suas propriedades, o que não é um problema simples, 

pois necessita o emprego de técnicas usuais (como a medida de propriedades físico-
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mecânicas) como também mais específicas (como as análises químicas e 

capacidade de troca de cátions, microscopia eletrônica, entre outras) (4). 

 As propriedades finais dos produtos cerâmicos são determinadas pelas 

características e tipos de matérias-primas, processamento e microestrutura final.  

Assim sendo, o controle das propriedades do corpo cerâmico deve passar pelo 

entendimento das propriedades básicas dos materiais e matérias primas, bem como 

o do processo de fabricação durante o qual a microestrutura do material se 

desenvolve (5). 

 Neste contexto, este trabalho teve por objetivo caracterizar argilas não 

plásticas provenientes da região de Poços de Caldas, verificando o potencial de 

aplicação deste material em diferentes segmentos cerâmicos.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Seis amostras distintas de argilas oriundas da região de Poços de Caldas 

foram caracterizadas através de ensaios químico-mineralógicos.  

A análise química foi realizada através da técnica de fluorescência de Raios-X 

determinando-se os elementos maiores presentes; já a análise granulométrica foi 

feita através da técnica de peneiramento a seco utilizando-se as peneiras de 

abertura (em mm) de: 4,76; 3,36; 2,38; 1,4; 0,59; 0,21; 0,15; 0,074; 0,044 e fundo. 

As amostras para a realização de análise mineralógica por Difração de Raios-X 

foram desagregadas em almofariz, em água, com uso de pistilo revestido de 

borracha, para não “fragmentar” os cristais. Os estudos de análise total foram 

realizados em Difratômetro de Raios-X marca Siemens D 5000, sendo as medidas 

realizadas com radiação de cobalto (comprimento de onda igual a 1,7893Å). A 

velocidade do goniômetro foi definida com passo igual a 0,05 graus e tempo de 

exposição de 0,8s por cada passo. A interpretação foi realizada no software XPERT 

Plus. 

As medidas de densidade real foram realizadas através da picnometria a hélio 

utilizando-se picnômetro ACCUPYC 1330, Micromeritics e a área superficial das 

amostras, sob a forma de pó, foi determinada em equipamento GEMINI 2370, 

Micromeritcs.  

Os resultados obtidos para as diversas amostras são apresentados a seguir. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 A Tabela I a seguir indica a análise química das amostras estudadas, em que 

AM1 refere-se à argila S-70; AM2 refere-se à argila S-45, AM3 e AM4 

correspondem, respectivamente, às argilas leucítica e CL-60, AM5 (Argila CT-13), 

AM6 (Argila Turfosa).  

 
Tabela I: Análise química (AQ) das amostras estudadas no trabalho. 

AQ (%) AM1 AM2 AM3 AM4 AM 5 AM6 

Perda ao fogo 26,56 15,72 12,08 19,23 14,73 41,02 

Al2O3  51,78 37,18 36,18 43,92 39,02 29,89 

SiO2  14,8 40,51 43,41 30,78 39,38 24,42 

TiO2  5,1 4,39 1,62 1,77 1,77 2,08 

Fe2O3 1,41 1,87 2,69 2,28 2,19 1,11 

CaO  0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 

MgO 0,05 0,07 0,38 0,19 0,28 0,23 

Na2O  0,06 0,01 0,13 0,09 0,15 0,03 

K2O  NE 0,02 3,22 1,49 2,20 0,82 

P2O5  0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,19 

Cr2O3  0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 

  

Analisando os dados apresentados na tabela acima, pode-se perceber que a 

argila S-70 apresenta maior quantidade de alumina, cerca de 52% e baixo teor de 

álcalis, o que indica uma refratariedade elevada. Apesar da alta refratariedade, a 

mesma amostra possui elevada perda ao fogo, o que indica também a presença de 

materiais de fácil decomposição a elevadas temperaturas. 

As turfas são materiais argilo-arenosos formados da decomposição de vegetais 

que crescem emergindo ou sobrenadando na água, sedimentação de areia e limo e 

argilas oriundas de terrenos à montante juntamente com a vegetação presente nas 

bordas da região alagada (6), portanto, sua porcentagem de perda ao fogo é alta, 

aproximadamente 41%, devido a grande quantidade de matéria orgânica que se 

perde durante a queima.  

As argilas leucítica, CL-60 e CT-13 têm quantidades consideráveis de óxidos 

alcalinos fundendes K2O+Na2O, o que contribui para a formação da fase líquida. Os 
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óxidos alcalinos terrosos (MgO e CaO) também podem atuar como fundentes 

durante o processo de queima, tais óxidos reagem com fases amorfas e formam 

fases cristalinas que são mais estáveis frente à ação da umidade (7). A elevada 

presença de óxido de ferro nestas argilas também pode contribuir para a formação 

de eutéticos de baixo ponto de fusão. 

As amostras em geral apresentam quantidades variáveis de sílica, o que está 

relacionado diretamente à menor plasticidade (e retração) das argilas e com o 

aumento da refratariedade das mesmas. 

A Tabela II e Figura 2 a seguir indicam os resultados obtidos a partir do ensaio 

de distribuição granulométrica. 

 
Tabela II: Análise granulométrica das amostras investigadas. 

Abertura (mm) AM1 AM2 AM3 AM4 AM 5 AM6 

4,76 0,00 0,00 2,50 0,36 0,69 0,00 

3,36 0,02 0,06 0,83 1,18 0,30 0,96 

2,38 0,19 0,12 0,55 0,55 0,46 1,82 

1,4 0,68 0,09 1,93 2,34 0,77 5,13 

0,59 0,67 0,20 2,33 2,5 1,15 11,01 

0,21 1,78 0,94 5,38 2,53 1,96 10,72 

0,15 1,03 1,39 3,72 0,75 1,07 3,03 

0,074 1,68 2,39 7,86 1,12 1,87 4,05 

0,044 0,76 0,56 3,56 0,62 1,34 2,12 

< 0,044  93,13 94,25 71,34 88,05 90,39 61,13 
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Figura 2: Gráfico do estudo da análise granulométrica. 

 

Os resultados obtidos através da análise granulométrica indicam que todas as 

argilas estudadas são bastante finas, o que contribui para maior sinterabilidade 

durante o processo de queima devido à maior reatividade das partículas. As argilas 

leucítica e turfosa apresentam, comparadas às demais, maior fração grosseira; 

entretanto, a presença de álcalis nas mesmas – discutida anteriormente – contribui 

positivamente na sinterização. 

A Figura 3 mostra os difratogramas obtidos para as amostras estudadas. 

Observou-se que as amostras, de maneira geral, são compostas por minerais 

refratários como caulinita e gibbsita, apresentando teores menos significativos de 

outras fases, como quartzo, vermiculita e illita. A quantidade de feldspato encontrada 

em algumas amostras (como em AM3, por exemplo) as torna um pouco mais 

fundentes, quando comparadas ao restante do grupo. 

 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

230



 

Figura 3: Difratogramas das amostras estudadas. AM1 refere-se à argila S-70; AM2 

refere-se à argila S-45, AM3 e AM4 correspondem, respectivamente, às argilas 

leucítica e CL-60, AM5 (Argila CT-13), AM6 (Argila Turfosa). As demais siglas 

referem-se à mineralogia encontrada: Sp (saponita); I (illita); Vm (vermiculita); K 

(caulinita); Gb (gibbsita); Q (quartzo); Fk (feldspato potássico). 

 

A Figura 4 indica os valores de densidade real obtidos para as amostras 

estudadas. Comparando-se estes resultados com os de análise química 

anteriormente discutidos, observa-se que os maiores valores de densidade real 

obtidos devem-se à maior presença de alumina. 

 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Porto de Galinhas, PE, Brasil

231



 

Figura 4: Densidade real das argilas estudadas. 

  

A Figura 5 mostra os resultados obtidos através do ensaio BET. A área 

superficial está relacionada diretamente com a reatividade do pó; o menor tamanho 

das partículas (maior área superficial) favorece a redução da temperatura e o tempo 

necessários na sinterização do material cerâmico, o implica diretamente na redução 

de custos sob o ponto de vista industrial. 

As argilas leucítica e turfosa apresentaram menores valores de área superficial, 

ambas abaixo de 30m2/g; as demais amostras apresentaram maior área superficial, 

acima de 35 m2/g. Estes resultados corroboram os dados obtidos através das 

demais caracterizações, onde observa-se que tanto a argila leucítica como turfosa 

apresentaram menores valores de densidade e menor fração fina em suas 

distribuições granulométricas. Tais características provavelmente influenciarão na 

sinterização destas argilas, uma vez que partículas mais grosseiras e menos 

reativas contribuem para uma menor sinterabilidade, se comparada às outras argilas 

investigadas no presente trabalho. 
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Figura 5: Área superficial das amostras estudadas. 

 
CONCLUSÕES 

  
 A análise conjunta dos ensaios realizados indica que as argilas estudadas, de 

um modo geral, possuem baixa plasticidade e alta refratariedade; entretanto, a 

elevada área superficial e distribuição de tamanho de partículas majoritariamente 

composta de finos favorecem a sinterização destas argilas. De um modo geral, as 

argilas que apresentaram características inferiores em termos de sinterabilidade 

foram as argilas leucítica e turfosa; entretanto, novos ensaios químico-mineralógicos 

serão realizados para refinar a caracterização preliminar das amostras. As 

propriedades tecnológicas destas argilas são apresentadas na parte 2 deste 

trabalho. 
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STUDY OF THE APPLICATION OF NON-PLASTIC CLAYS FROM POÇOS 

DE CALDAS -  PART 1: CHEMICAL-MINERALOGIC CHARACTERIZATION 

 
Poços de Caldas is an important “hidrotermomineral” center of Brazil, where 

can be found non-plastic clays deposits with no significant records about its 

characterization; this fact difficult the studies of industrial application. These non-

plastic clays, not used, have been stored in sheds or open, which creates a high cost 

to the industry, and become an environmental liability. In the present work, the 

chemical-mineralogical study of six samples of non-plastic clays was realized, to 

expand the horizons of researches about such materials. This preliminary study 
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showed that, overall, the samples are composed of refractory minerals such as 

kaolinite and gibbsite, with less significant amounts of other phases such as quartz, 

illite and vermiculite. The chemical analysis permitted the grouping of raw materials 

into two groups according to their refractories proprierties, guiding to the subsequent 

characterization. 

 

 
 

Keywords: non-plastic clays, chemical-mineralogical characterization, Poços de 

Caldas. 
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