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RESUMO  
 
A cidade de Poços de Caldas é um importante centro hidrotermomineral do Brasil e 
apresenta também importantes atividades de mineração de bauxita e argila e 
também reservas representativas de minério uranífero. Dentre os bens minerais não 
metálicos encontrados no Maciço Alcalino de Poços de Caldas destacam-se as 
argilas, provenientes dos processos de alteração das rochas magmáticas e 
metamórficas encontradas na região. Há ocorrências localizadas de argilas 
plásticas, de pequena expressão e depósitos de maior extensão, de argilas não 
plásticas. Estas argilas não plásticas, em virtude de sua maior refratariedade, em 
muitos casos tornam-se rejeito, onerando as operações mineiras e fabris. Não há 
registros significativos de referências bibliográficas 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. O presente trabalho realizou um estudo da aplicabilidade 
dessas argilas não plásticas no setor produtivo cerâmico, a fim de se ampliar os 
horizontes das investigações referentes a estas matérias-primas não plásticas. Para 
isso, foi realizada a caracterização químico-mineralógica de duas amostras de 
argilas não-plásticas da região do maciço-alcalino, a fim de se obter um melhor 
aproveitamento como matéria-prima, ou mesmo como rejeito, para os respectivos 
fins empregatícios na indústria da região, a fim de se obter uma possível diminuição 
de uso de matéria prima e possível utilização de rejeito, mantendo a qualidade do 
produto final. 
 
PALAVRAS-CHAVE: argila não-plástica; maciço alcalino; caracterização.  
 
ABSTRACT 
 
The city of Poços de Caldas is an important hydrothermomineral center of Brazil and 
has significant mining of bauxite and clay and representative reserve uraniferous ore. 
Among the non-metallic mineral goods found in Alkaline Massif of Poços de Caldas 
there are the clay, from the alteration processes of magmatic and metamorphic rocks 
found in the region. There localized occurrences of clays, expression and small 
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deposits greater extent, not clays. These non-plastic clays, by virtue of its most 
refractory, in many cases become waste, burdening the mining and manufacturing 
operations. There are no significant records of references about the targeted 
characterization of these materials, which hurts industrial application studies. These 
non-plastic clays, untapped, have been stored in warehouses or in the open, which 
generates a high cost for the industry, and turn into an environmental liability. This 
paper conducted a study of the applicability of these non-plastic clays in the ceramic 
productive sector in order to broaden the horizons of investigations relating to these 
non-plastic raw materials. For these, the chemical and mineralogical characterization 
of two samples of non-clays of the solid-alkaline region was performed in order to 
obtain a better utilization as a raw material, or even as waste, for the respective 
purposes in industry Employing region in order to obtain a possible decrease in use 
of raw materials and possible use of refuse, maintaining the quality of the final 
product. 
 
KEYWORDS: non-plastic clays; alkaline massif; characterization. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Para Grim, a Tecnologia de Argilas é a aplicação dos conhecimentos científicos 
fundamentais sobre a estrutura, métodos de estudo e as propriedades físico-
químicas das argilas e dos argilominerais às indústrias, artes e profissões que 
trabalham com argilas como matéria-prima fundamental. De acordo com Santos 
(SANTOS, 1975) a argila é um material natural, terroso, de granulação fina, que 
geralmente adquire, quando umedecido com água, certa plasticidade. Designa ainda 
o nome argila um grupo de partículas do solo cujas dimensões se encontram abaixo 
de 4 µm. Há argilas de grande importância nas prospecções geológicas, em 
agricultura, mecânica de solos e em grande número de indústrias, tais como a 
metalúrgica, de petróleo, de borracha, de papel e de cerâmica. Sempre houve certo 
interesse no estudo das argilas, mas apenas no decorrer dos últimos cinquenta anos 
que meios adequados de pesquisa científica tornaram possível seu estudo mais 
aprofundado. Desde 1925, muitos estudos têm sido realizados sobre a composição, 
a estrutura e as propriedades fundamentais dos constituintes das argilas e solos; 
têm sido estudadas as formas de ocorrência e a gênese das várias formas de 
argilas, dos solos e dos depósitos de interesse industrial e, em especial, a relação 
do argilomineral ou argilominerais presentes nas argilas com suas propriedades 
tecnológicas. Sabe-se modernamente que todas as argilas são constituídas 
essencialmente por partículas cristalinas extremamente pequenas de um número 
restrito de minerais conhecidos como argilominerais. Uma argila qualquer pode ser 
composta por partículas de um argilomineral ou por uma mistura de diversos 
argilominerais. Além dos argilominerais, geralmente há outros materiais e minerais 
que compõem a argila, tais como, a matéria orgânica, sais solúveis e partículas de 
quartzo, pirita, mica, calcita, dolomita e outros minerais residuais. As matérias-
primas argilosas são divididas em plásticas e não plásticas. As matérias-primas 
argilosas plásticas, quando utilizadas na fabricação de produtos cerâmicos, 
conferem importantes características na fase de conformação das peças, tais como 
trabalhabilidade e resistência mecânica a cru, e no processamento térmico (queima), 
no que diz respeito à microestrutura e coloração final. As matérias-primas não-
plásticas também atuam nas fases de conformação e secagem, diminuindo a 
retração das peças e favorecendo a secagem, e na fase do processamento térmico, 
quando desempenham o papel mais relevante, controlando as transformações, 
deformações e a sinterização. Estas características funcionais dos componentes 
fundamentais derivam de propriedades intrínsecas dos minerais que compõem as 
matérias-primas argilosas que, por sua vez, estão associadas aos controles 
geológicos e processos de alteração e formação de depósitos residuais (Cavalcanti 
et al., 1979). Na etapa de sinterização, estas matérias-primas sofrem importantes 
transformações de caráter físico e químico. Além disso, podem ocorrer interações 
entre os diversos minerais constituintes das argilas os quais são também fortemente 
influenciados pelas condições de queima como atmosfera do forno, temperatura 
máxima e taxa de aquecimento/resfriamento. Nos minerais plásticos destacam-se 
reações de perda de água de constituição e transformações de fases. Nos minerais 
não plásticos podem ocorrer decomposição de hidróxidos, oxidação de matéria 
orgânica, transformação alotrópica do quartzo, decomposição de carbonatos, 
transformações de fases, redução de compostos e formação de fase líquida, dentre 
outras (Callister, 1991). Com base no que foi exposto, percebe-se que a queima de 
argilas pode ser uma etapa bastante complexa que envolve diversas 
transformações. O conhecimento destas transformações é de grande interesse 
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tecnológico já que, após a queima, os produtos devem apresentar uma 
microestrutura compatível com as propriedades finais desejadas. Ao se buscar o 
contexto de argilas com aplicações industriais, verifica-se potencialidade na região 
da cidade de Poços de Caldas, MG (Wernick & Penalva, 1974).  
 
O Maciço Alcalino de Poços de Caldas localiza-se na divisa dos estados de Minas 
Gerais e São Paulo, a aproximadamente 300 km da cidade de São Paulo. O maciço, 
de formato aproximado circular, possui uma área de 750 km², com diâmetro de cerca 
de 35 km. A altitude média do platô gira em torno de 1300 m, bordejado por diques 
anelares de 1500 a 1650 m de altitude. A cidade de Poços de Caldas, com 
aproximadamente 170.000 habitantes, no limite norte da cratera vulcânica, é um 
importante centro hidrotermomineral do Brasil e apresenta também importantes 
atividades de mineração de bauxita e argila e também reservas representativas de 
minério uranífero (CPRM, 2010). Dentre os bens minerais não metálicos 
encontrados no Maciço Alcalino de Poços de Caldas destacam-se as argilas, 
provenientes dos processos de alteração das rochas magmáticas e metamórficas 
encontradas na região. Há ocorrências localizadas de argilas plásticas, de pequena 
expressão e depósitos de maior extensão, de argilas não plásticas (CPRM, 2010). 
Estas argilas não plásticas, em virtude de sua maior refratariedade, em muitos casos 
tornam-se rejeito, onerando as operações mineiras e fabris. Não há registros 
significativos de referências bibliográficas a respeito da caracterização direcionada 
destes materiais, o que prejudica estudos de aplicação industrial. Caracterizar uma 
argila, especialmente visando seu uso tecnológico, é conhecer a variabilidade de 
suas propriedades, o que não é um problema simples, pois necessita do emprego de 
técnicas comuns (como as de medir propriedades físico-mecânicas, realizar análises 
químicas e troca de cátions) e sofisticadas, como as de microscopia eletrônica de 
transmissão (para determinar a morfologia das partículas individualizadas de 
argilominerais) ou de varredura (para determinar a textura de agregados naturais 
dos argilominerais antes ou após um tratamento industrial como prensagem, 
colagem, spray-drying, entre outras técnicas). 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Materiais 
 

 Argila S-45 

 Argila CL-60 

 Viscosímetro FUNGILAB 

 Água 

 Silicato de sódio (defloculante) 

 Peneira #80 
 
2.2. Métodos 
 
Efetuou-se a análise da viscosidade de dois tipos de argilas da região do maciço 
alcalino de Poços de Caldas. Primeiramente, as matérias primas foram identificadas 
como S-45 e CL-60.Para a classificação, ambas matérias primas foram peneiradas 
até que possuíssem granulometria suficiente para efetuação das analises, ou seja, 
granulometria com 100% passante na malha #80. Após a peneiração, as amostras 
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foram separadas em porções de aproximadamente 200 gramas, quantidade 
suficiente para a realização de cada ensaio previsto.  Para que a análise de 
viscosidade fosse possível, adicionou-se água à uma determinada quantidade de 
cada amostra, formando-se assim uma polpa para cada uma delas. A proporção 
utilizada para a formação dessa polpa está representada na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Proporções utilizadas para a formação da polpa. 

Amostra 
Massa de sólidos 

(g) 
Massa de água adicionada 

(g) 
Porcentagem de sólidos na 

polpa 

S-45 180,00 187,57 48,970% 

CL-60 300,10 187,57 61,538% 

  
Após a formação da polpa, as amostras tiveram sua viscosidade analisada por um 
viscosímetro da marca FUNGILAB, modelo Viscolead ADV.Devido à fina 
granulometria das amostras de argila ocorreu uma aglomeração de grãos durante a 
etapa de formação da polpa. Na tentativa de desfazer essa aglomeração, foram 
adicionadas gotas de defloculante à polpa até que fosse possível a observação do 
ponto ótimo de viscosidade, ou seja, o ponto mínimo da mesma. O defloculante 
utilizado para a análise foi o silicato de sódio, sendo que cada gota possuía 0,082 
gramas. Posteriormente foi realizado um segundo ensaio, em que se aumentou 
gradativamente a porcentagem de sólidos até que não fosse mais possível medir-se 
a viscosidade, para ambas as amostras.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Após a preparação da polpa para cada tipo de amostra, efetuou-se um ensaio onde 
fosse possível observar o comportamento da viscosidade da polpa em relação a 
variação da quantidade de defloculante. Esse ensaio teve como objetivo determinar 
a porcentagem ideal de defloculante em massa de polpa referente a cada amostra. 
A Figura 1 ilustra esse ensaio realizado para a amostra S-45, que possuía 48,97% 
de sólidos. 
 

 
Figura 1. Comportamento da viscosidade com a variação da quantidade de defloculante para a 

amostra S-45. 

 
No gráfico da Figura 1, nota-se um aumento da viscosidade do material quando a 
porcentagem de gota atinge o valor de 0,5767% da massa da polpa, isso 
possivelmente devido a erros de execução durante o ensaio, já que o sólido 
presente na polpa se decantava facilmente quando a mesma era deixada em 
repouso durante um curto período de tempo. Observa-se também que a polpa 
necessitou de uma quantidade mínima de defloculante para que fosse possível 
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efetuar sua primeira medição de viscosidade, já que este inicialmente extrapolava a 
medição máxima do viscosímetro utilizado. Pode-se concluir também que o ponto 
ideal de viscosidade para essa amostra apresentou a quantidade de 0,7088% de 
defloculante em massa. A Figura 2 representa o comportamento da viscosidade 
quando se aplicou o mesmo tipo de ensaio para a amostra CL-60, que possuía 
61,54% de sólidos.  
 

 
Figura 2. Comportamento da viscosidade com a variação da quantidade de defloculante para a 

amostra CL-60. 

 
Neste segundo ensaio, como pode-se notar na Figura 2, foi possível medir a 
viscosidade da polpa com a quantidade 0% de defloculante em massa da mesma, 
isso porque essa amostra apresentava uma menor viscosidade inicial. A quantidade 
de defloculante ideal para essa amostra foi de 0,1343% em massa de polpa. Após a 
determinação do ponto ótimo de viscosidade para as amostras, foi realizado um 
segundo tipo de ensaio. Realizou-se a medição da viscosidade da polpa diante da 
variação da quantidade de sólidos da mesma, sendo que para cada polpa foi 
adicionado a quantidade ideal de defloculante encontrada anteriormente. Esse 
ensaio foi efetuado para os dois tipos de amostra, além disso, mediu-se também a 
densidade da polpa para cada ponto de aumento de sólidos. O objetivo desse 
ensaio foi verificar o máximo teor de sólidos suportado pela suspensão. A Figura 3 
apresenta a relação entre a viscosidade da polpa e o aumento da massa dos sólidos 
na mesma para a amostra S-45, que inicialmente tinha 48,97% de sólidos, já a 
Figura 4 ilustra a variação da densidade da polpa com a adição de sólidos para esta 
mesma amostra. 
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Figura 3. Comportamento da viscosidade com a variação da quantidade de sólidos para a 

amostra S-45. 

 

 
Figura 4. Comportamento da densidade da polpa com a variação da quantidade de sólidos 

para a amostra S-45. 

 
Como esperado, nota-se um aumento exponencial da viscosidade conforme se 
aumenta a quantidade de sólidos na polpa, assim como o crescimento linear da 
densidade.  As Figuras 5 e 6 apresentam, respectivamente, a variação da 
viscosidade e da densidade em função do aumento da quantidade de sólidos na 
polpa da amostra CL-60, que inicialmente apresentou 61,54% de sólidos em massa.  
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Figura 5. Comportamento da viscosidade com a variação da quantidade de sólidos para a 

amostra CL-60. 

 

 
Figura 6. Comportamento da densidade da polpa com a variação da quantidade de sólidos 

para a amostra CL-60. 

 

Neste ensaio, nota-se que há um ponto fora da curva esperada em relação à 
densidade da polpa conforme se aumentou a quantidade de matéria-prima. Como foi 
somente um dos pontos, e os outros seguem uma linha tendencial, isso deve-se 
possivelmente a um erro experimental, devido a decantação dos sólidos presentes 
na polpa, quando a mesma era deixada em repouso em um curto período de tempo.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Com base nos resultados obtidos, pode-se notar que: 
 

 Conforme há aumento da quantidade de sólidos em ambos os ensaios, há um 
aumento linear da densidade de cada uma das amostras; 
 

 A viscosidade aumenta, conforme o aumento da massa, e consequentemente 
da densidade da polpa, exponencialmente; 
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 Em relação aos dois defloculantes utilizados, embora o defloculante Disperlan 
tenha demandado uma maior quantidade para ambos os ensaios, seu ponto 
ótimo de trabalho foi mais baixo que o defloculante Silicato de Sódio 
(Na2O3Si), o que possibilitou um valor mais baixo de viscosidade; 
 

 A amostra S45 possui uma maior trabalhabilidade em relação à amostra 
CL60, que decanta com maior facilidade, por possuir granulometria mais fina;  
 

 Com a adição de defloculante na polpa de ambas as amostras, foi possível 
uma redução significativa da viscosidade das mesmas, conforme esperado.  

 
Sendo assim, é esperado que, a partir dos dados obtidos em escala laboratorial, se 
possa ter uma ideia do comportamento reológico do material, essencial para o 
desenvolvimento de técnicas de trabalhabilidade em escala industrial, aplicada para 
as presentes matérias-primas e defloculantes utlizados. 
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