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RESUMO 

As nanoargilas naturais são de grande interesse tecnológico, particularmente 

para a obtenção de nanocompósitos com matriz polimérica. Neste trabalho, foram 

estudadas duas argilas cauliníticas provenientes de depósitos naturais localizados 

nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Estas argilas foram 

caracterizadas física e quimicamente. Frente aos dados obtidos, foram propostos 

metodologias para eliminação ou redução dos teores de partículas grosseiras, de 

óxido de ferro e de matéria orgânica. Estas metodologias consistiram na 

combinação de tratamentos térmicos, realizadas em forno elétrico, e ataques 

químicos com ácidos e peróxido de hidrogênio. Com a análise termogravimétrica 

verificou-se a estabilidade térmica das amostras, que indicou perdas de massa na 

temperatura de 110 ºC e numa faixa de temperatura de 350ºC a 550ºC.  Baseado 

nesses dados, as amostras foram submetidas a um tratamento térmico de 500ºC por 

8 horas para a remoção dos componentes orgânicos. Os difratogramas de raios-X 

indicaram que o tratamento térmico alterou a sua estrutura básica. As medidas da 

área da superficial (BET) variaram de 32 a 38 m2/g para amostras da argila com 

tratamento térmico e 36 a 53 m2/g para amostras tratadas quimicamente. Verificou-

se que o tratamento térmico promove um aumento significativo na área de 

superfície. No entanto, seu efeito é superado pelos tratamentos químicos que, 

adicionalmente, preservam a estrutura básica da caulinita e melhoram a dispersão 

de partículas, conforme evidenciado por microscopia eletrônica de varredura. 

Palavras-chave: caulinita, tratamento térmico e tratamento químico. 
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ABSTRACT

Natural nanoclays are of great interest particularly for the production of 

polymer-based nanocomposites. In this work, kaolinite clays from two natural 

deposits in the State of the Rio Grande do Norte and Paraiba were purified with 

thermal treatment and chemical treatments, and characterized. Front to the gotten 

data, had been proposals methodologies for elimination or reduction of coarse 

particle texts, oxide of iron and organic substance. These methodologies had 

consisted of the combination of operations with thermal treatments, carried through 

in electric oven, and acid chemical attacks with and hydrogen peroxide. The 

Analyzers Thermogravimetric was used to examine the thermal stability of the 

nanoclays.  The analysis indicated weight losses at temperatures under 110 ºC and 

over the temperature range of 350 to 550 ºC. Based on the thermal analysis data, the 

samples were submitted to a thermal treatment at 500 C, for 8 h, to remove organic 

components. The X-ray diffraction patterns indicated that thermal treatment under 

500 C affect the basic structure of kaolinite.  The BET surface area measurements 

ranged from 32 to 38 m2/g for clay samples with thermal treatment and from 36 to 

53 m2/g for chemically treated samples. Thus, although the thermal treatment 

increased the surface area, through the removal of organic components, the effect 

was not significant and chemical treatment is more efficient, not affect the basic 

structure of kaolinite, to improve particle dispersion. SEM analysis confirms that 

the clay is agglomerated forming micron-size particles. 

Keywords: kaolinite, thermal treatment and chemical treatment.
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1. INTRODUÇÃO

A nanotecnologia é um ramo da ciência que pode controla os materiais de 

tal forma que podemos manipular átomos e moléculas. O grande diferencial dos 

nanomateriais é potencializar as propriedades físicas e químicas nos materiais e isto 

proporciona um imenso interesse e crescente importância para aplicações 

tecnológicas. Do universo complexo de oportunidades da nano, citam-se as 

nanopartículas, nanocristais, nanofios, nanofitas, nanotubos, nanocompósitos 

[Beyer, G. 2002]. 

Nos últimos anos as indústrias que utilizam como matérias-primas 

determinados tipos de minérios têm buscado continuamente agregar valores a seus 

produtos por meio de inovações, em um contínuo processo de desenvolvimento 

tecnológico. O Brasil produz cerca de 5% da produção mundial de talco. Esta 

produção, entretanto, não reflete o real potencial do país que tem excelentes 

reservas deste produto de boa a alta qualidade [Reis et al. 2001].  

A busca de condições operacionais como a extração de óxidos de ferro 

presentes em amostras de solo ou de argila natural, sem alterar de forma 

significativa a estrutura dos argilominerais, tem sido investigada por alguns 

pesquisadores [Rueda et al. 1994]. Esse interesse é devido à necessidade de maior 

confiabilidade nas análises de solos e à necessidade de purificação de argila natural 

para fins de cargas nanométricas de boa qualidade. 

Conforme descrito por CHO & PAUL (2001), desde 1950, estudos sobre a 

incorporação de argilas organofílicas em matrizes poliméricas são desenvolvidos. 

Entretanto, só a partir de 1986, com as pesquisas realizadas pelo grupo Toyota, 

foram obtidos nanocompósitos polímero/argila com estrutura intercalada/esfoliada. 

Nos estudos do grupo Toyota, os nanocompósitos foram preparados através da 
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intercalação por polimerização in situ ou por solução. Contudo, {VAIA et 

al.,(1997)}, mostraram que é possível preparar nanocompósitos pelo método de 

intercalação por fusão direta. Desde então, esse método tem sido o preferido para a 

preparação de nanocompósitos.  

A grande utilização das argilas se deve a sua abundância, ao seu baixo custo 

e o mais importante à capacidade que essas argilas têm de se expandir e mesmo 

intercalar-se ou de serem delaminadas por moléculas orgânicas sob condições 

apropriadas. Dentro desse contexto a purificação das argilas é uma característica 

particularmente importante nas nanoargilas às propriedades mecânicas dos 

nanocompósitos uma vez que as impurezas podem agir como concentradores de 

tensão, assim reduzindo suas propriedades mecânicas. Adicionalmente, os 

tratamentos podem melhorar a coloração das partículas, visto que, o mercado tem 

uma preferência por materiais-primas de cor branca, deste modo, a presença de 

impurezas contribui para perda deste atributo técnico. 

A caulinita é um argilomineral lamelar de vasta aplicação, sendo matéria 

prima básica da indústria cerâmica, para a fabricação da porcelana, louça sanitária, 

em mistura com outros produtos minerais pode também ser empregada na 

preparação de pigmentos à base de anilina, abrasivos suaves, endurecedor na 

indústria têxtil, carga na fabricação de papel, carga e revestimento de linóleos e 

oleados, em sabões, carga para gesso de parede, constituinte do cimento Portland 

branco, e tintas [MARANGON et al.,2008]. Na medicina, como absorvente de 

toxinas do aparelho digestivo e como base para muitos desinfetantes. Na fabricação 

de borracha de alta qualidade, empregada na confecção de luvas para fins médicos e 

de revestimentos de fusíveis. Em cosméticos e certos plásticos a caulinita também 

pode ser utilizada como carga inorgânica. Substâncias inertes, como barita e talco 
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podem ser substituídas pelo caulim, em muitos casos. Porém, a maior aplicação 

industrial da caulinita esta relacionada à indústria papeleira, onde a caulinita é 

utilizada como carga e material de superfície [Atlas de Minerais e de Rochas - 

UNESP]. Pode  ser empregado, em escala comercial, como fonte de alumina e na 

produção de alumínio metálico. Além disso, novas contribuições para o uso da 

caulinita em alta-tecnologia são de importância estratégica para o país, uma vez que 

o Brasil possui a segunda maior reserva mundial deste mineral e é um dos maiores 

produtores e exportadores mundiais. A caulinita possui um mercado internacional 

que movimenta anualmente mais de 4 bilhões de dólares americanos.  

Baseada nas pesquisas realizadas, este trabalho propõe-se avaliar dois 

métodos de tratamentos: o térmico e o químico, na obtenção de pós nanométricos 

de argilominerais, que apresentem propriedades físicas e químicas satisfatórias, 

eliminando a matéria orgânica e eliminando ou reduzindo impurezas, oferecendo 

assim alternativas simples e práticas para obtenção de partículas nanométricas de 

argilominerais. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1.Nanomateriais

Nanomateriais (NM) são materiais que apresentam pelo menos uma de suas 

dimensões físicas na escala de algumas dezenas de nanômetros. Além disso, a 

dimensionalidade dos sistemas nanoestruturados pode mudar. Por exemplo, no caso 

de sistemas com alta simetria em um determinado plano (direção), os fenômenos 

físicos poderão ser estudados interpretando os sistemas como bidimensionais 

(unidimensionais) [ALEXANDRE, M., et al, 2000].  

A redução do tamanho característico dos blocos que constituem a 

microestrutura (tamanho de cristalito) a dimensões comparáveis aos comprimentos 

críticos de alguns fenômenos físicos, tais como: comprimento de coerência, livre 

caminho médio para elétrons e fônons, comprimentos de separação; implica em 

modificações das propriedades físicas (mecânicas e ópticas, por exemplo) dos 

sólidos [KORZNIKOV et al. 2001].

Do ponto de vista estrutural, materiais nanocristalinos podem ser divididos 

em duas componentes principais: uma delas cristalina com dimensões da ordem de 

nanômetros e que preserva a estrutura do material; e outra interfacial, composta por 

centros de defeitos, tais como lacunas, discordâncias e contornos de grãos. 
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2.1.1. Nanopartículas 

O mercado mundial de nanopartículas vem crescendo ano após ano, o que 

tem levado um crescimento no investimento da ordem de 1 bilhão de dólares em 

2004 [DOWLING, 2004], despertando o interesse de pesquisadores e 

empreendedores em todo o mundo em busca da otimização dos métodos e técnicas 

de obtenção de nanopartículas. 

Com tamanho 100 mil vezes reduzido em relação a um fio de cabelo, as 

nanopartículas e suas aplicações deverão ocupar um mercado tão grande que a 

estimativa da Fundação Nacional de Ciência dos EUA é de que ele será de US$ 1 

trilhão em 2015, o presidente George W. Bush assinou em dezembro de 2003 uma 

lei tornando o investimento em nanotecnologia obrigatório [JORNAL DA 

CIÊNCIA, 2007]. À medida que as dimensões das nanopartículas são reduzidas, 

sobretudo no intervalo de 1 a 15nm, os efeitos do tamanho e de superfície são cada 

vez mais notáveis. Entre os efeitos de tamanho, destaca-se o confinamento de 

elétrons, observado em nanopartículas metálicas e semicondutoras, observando-se 

efeitos quânticos no material, notados através das propriedades magnéticas, ópticas 

e de condução eletrônica, bem como algumas propriedades termodinâmicas, como a 

capacidade térmica [BOROVITSKAYA, 2002].

2.2.Superfície de Área Específica 

Em estudos de caracterização, na determinação da superfície de área 

específica de pós cerâmicos, metálicos ou poliméricos, utiliza-se normalmente o 
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método BET, esse método leva esse nome em homenagem aos seus idealizadores, 

Brunauer, Emmet e Teller. 

O método consiste na absorção física de um gás a baixa temperatura, sendo 

que, a amostra deve passar por um processo de secagem, para então realizar-se o 

ensaio. Este ensaio é realizado pelo fluxo de um gás inerte que passa rapidamente 

através da amostra, em geral o gás utilizado para esse ensaio é o N2 no ponto de 

ebulição (77,4 K) [BRUNAUER, 1938].

Uma das deficiências do método BET tradicional com nitrogênio líquido 

para determinação da superfície de área de nanopartículas é o tempo gasto para a 

realização do ensaio e o relativo tamanho das moléculas de N2, sendo menos eficaz 

para medir a superfície de área de nanopartículas, em geral para resolver o 

problema do tamanho das moléculas substituí-se o nitrogênio (N2) por hidrogênio 

(H2), por ser uma molécula menor tem uma difusão melhor sobre as nanopartículas 

[KECSKES, 2003].

2.3.Argila

O nome “argila” é usado como termo petrográfico para designar uma rocha 

e também um termo para designar uma faixa de dimensões de partículas na analise 

mecânica de rochas sedimentares de solos. De maneira geral o termo argila 

significa um material de textura terrosa e de baixa granulometria, que desenvolve 

uma plasticidade quando misturado com uma quantidade limitada de água 

[GOMES, 1988]. Aanálises químicas de argilas mostram que são constituídas de 

silício, alumínio e água, e, freqüentemente por quantidades apreciáveis de ferro e de 

materiais alcalinos e alcalinos-terrosos.
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Do ponto de vista mineralógico, as argilas se caracterizam por se 

constituírem em grande parte de minerais específicos, denominados minerais de 

argila ou argilominerais, ocorrendo, normalmente, em caráter subordinado, outros 

materiais e minerais associados, tais como quartzo, feldspatos, micas, óxidos e 

hidróxidos de ferro e alumínio, carbonatos, matéria orgânica, dentre outros 

[ABREU, 1973].

Os principais grupos de argilominerais são caulinita, ilita e esmectitas ou 

montmorilonita. A diferença básica entre estes argilominerais está no tipo de 

estrutura e nas substituições que podem ocorrer, dentro da estrutura, do alumínio 

por magnésio ou ferro, e do silício por alumínio ou ferro. A conseqüência dessas 

substituições é a neutralização das cargas residuais geradas pelas diferenças de 

cargas elétricas dos íons por alguns cátions. Baseado nisso, observa-se que, na 

caulinita praticamente não ocorre substituição, na ilita ocorre substituição e o cátion 

neutralizante é o potássio; na montmorilonita também ocorrem substituições e os 

cátions neutralizantes podem ser sódio, cálcio, potássio e outros. 

Esse tipo de ocorrência resulta nas diferentes características das argilas, 

tornando-as apropriadas para diversas aplicações tecnológicas [NORTON, 1973]. 

2.4.Minerais Argilosos 

Em um mineral argiloso os elementos mais freqüentes são: oxigênio, silício, 

alumínio, ferro, magnésio, potássio e sódio, no estado iônico, arranjando-se em 

modelos estruturais tridimensionais. Essas esferas são as unidades construtoras dos 

minerais argilosos e o seu arranjo pode fazer segundo sete modelos diferentes, de 

onde a consideração de sete grupos sistemáticos nos minerais argilosos cristalinos. 
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Cada grupo compreende varias espécies, cerca de 50 atualmente reconhecidas, cujo 

número se deve em particular à substituição atômica isomórfica muito comum nos 

minerais argilosos [GOMES, 1988].

2.5.Morfologia da Caulinita 

A Caulinita (Al2Si2O5(OH)4), é um aluminosilicato lamelar natural do tipo 

1:1, que apresenta dois tipos de superfícies. Um lado da lamela é constituído por 

uma estrutura do tipo Gibsita (Al (OH)3) e outro por estruturas do tipo sílica (SiO2)

[GARDOLINSKI, 2001]. Desta forma, o lado da lamela contendo alumínio é 

recoberta com grupamentos hidroxila e o outro, que contém silício, é recoberto com 

átomos de oxigênio, como mostrado na Figura 1. 

A formação geológica da caulinita se deve ao intemperismo gerado pela 

hidrólise parcial de feldspatos ou outros argilominerais, onde todo o potássio, ou 

outros cátions, são eliminados, como exemplificados na Equação 1. 

2 KAlSi3O8 + 3 H2O _ Al2Si2O5(OH)4 + 4 SiO2 + 2 K+ + 2 OH- 

[Equação 1] 

Nas estruturas da caulinita os átomos de alumínio estão coordenados 

octaedricamente a átomos de oxigênio e grupamentos hidroxila. No outro lado da 

lamela existe uma estrutura do tipo sílica, onde átomos de silício são coordenados 

tetraedricamente a átomos de oxigênio. Lamelas adjacentes são ligadas umas as 

outras através de ligações de hidrogênio, conforme apresentado na Figura 1, 

envolvendo os grupamentos aluminol (Al–OH) e siloxano (Si–O). 
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Figura 1. Esquema estrutural da argila do grupo caulinita [BOHN et al., 

1979].Fonte: GHEYI et al., 1997, p. 115. 

A distância entre dois planos iguais em materiais lamelares é chamada de 

distância interplanar basal ou espaçamento basal (Figura 2), é esta distância que é 

alterada e indicada pelo difratômetro de raios-X quando realizado algum 

procedimento de intercalação ou funcionalização. No caso da caulinita essa 

distância é indicada na equação 2. 

d001 = co(1-cos2  – cos2 )1/2 = 0,72 nm = 7,2 Å

[Equação 2]

A fórmula da célula unitária da caulinita é Al4Si4O10(OH)8, mas é 

geralmente representada por sua fórmula mínima que corresponde a metade da 

célula unitária Al2Si2O5(OH)4. Sua composição percentual está indicada na Tabela 

1.
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Tabela 1. Composição percentual básica da caulinita 

Óxidos Teor (%) 

SiO2 46,54%, 

Al2O3 39,50% 

H2O 13,96% 

Sua estrutura cristalina é eletricamente neutra não apresentando 

significativas substituições estruturais por outros átomos metálicos. A estrutura da 

célula unitária da caulinita é triclínica e teve seus valores determinados por R. E. 

Newnham e G. W. Brindley no ano de 1957. Apesar de outros grupos de autores já 

terem publicado resultados diferentes para a célula unitária da caulinita, os valores 

mais aceitos ainda são os apresentados Newnham e Brindley: a = 0,5139 ± 0,0014 

nm; b = 0,8932 ± 0,0016 nm; c = 7,371 ± 0,0019 nm;  = 91,6 ±0,2°;  = 104,8 

±0,2° e  = 89,9 ±0,1° [14-20] (Figura 2). 

A intercalação ou funcionalização de moléculas na matriz da caulinita 

geralmente causa uma variação no seu espaçamento basal, este fato já torna a 

técnica de análise por difratometria de raios-X essencial para o entendimento do 

processo, por isso esta técnica é sempre a primeira caracterização a ser empregada. 

Dependendo dos resultados encontrados é que se faz necessária a análise do 

material por outra técnica de caracterização a fim de explicar uma reação bem 

sucedida. Geralmente reações de intercalação ou funcionalização modificam a 

distância interplanar basal da caulinita, gerando picos em ângulos de reflexões 

inferiores a apresentada pela amostra de caulinita original. Isto se deve ao fato de 

ter ocorrido um aumento no espaçamento interplanar basal em virtude do 

alojamento de moléculas entre lamelas adjacentes da caulinita. 
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Figura 2. Representação esquemática da estrutura da caulinita (a). 

Representação esquemática da lamela (b), visão superior (c) e inferior da 

lamela (d). [GARDOLINSKI J.,et al 2001]. 

O argilomineral caulinita é um dos poucos entre os argilominerais 

lamelares, que possuem lamelas assimétricas eletricamente neutras, tendo ânions 

OH- de um lado e O2- do outro. O caráter polar da lamela e os grupos OH permitem 

a intercalação de moléculas orgânicas polares, por interação dipolo/dipolo, ou por 

ligação de hidrogênio. 

2.6.Capacidade de Troca de Cátions 

O fenômeno da troca catiônica consiste em substituição de um cátion 

adsorvido na superfície de troca (partículas coloidais) por outro proveniente da 

solução do solo ou de outra parte sólida, inclusive da superfície de um pêlo 
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radicular, que se aproxime da área de adsorção. Este processo de permuta é 

extremamente rápido e a atração é instantânea quando o cátion originalmente 

adsorvido se encontra na superfície externa das partículas coloidais [WOTKE e 

CAMARGO, 1975].

Outro conceito de troca catiônica é o seguinte: “Processo reversível, pelo 

qual as partículas sólidas do solo adsorvem cátions da fase aquosa, e liberam ao 

mesmo tempo quantidades equivalentes de outros cátions, estabelecendo o 

equilíbrio entre ambas as fases” [ABEAS; UnB, [2001]. 94 p].

Por serem permutáveis, os cátions adsorvidos, a capacidade do solo de 

adsorvê-los é usualmente denominada por Capacidade de Troca de Cátions ou 

CTC. Anteriormente expressa em meq/100g de solo ou argila, a CTC hoje é 

representada, segundo o Sistema Internacional, em cmolc / dm3 ou cmolc / Kg. 

ESQUEMA DE TROCAS CATIÔNICAS

Figura 3. A soma de cátions trocáveis (Al3 + Ca2 + Mg2 + K + Na) ao pH 

natural do solo é definida como Capacidade de Troca de Cátions Efetiva 

(CTCe) [ABEAS; UnB, [2001]. 94 p]
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CAPÍTULO III 

MATERIAIS E MÉTODOS
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1.Preparação das Argilas  

Duas amostras de argila natural, uma proveniente da região de Natal (Rio 

Grande do Norte) e outra de Campina Grande (Paraíba), foram batidas em um 

moinho modelo periquito, por um período de 10 minutos, com água destilada, 

promovendo uma melhor desaglomeração e limpeza nas argilas.  

3.2.Sedimentação das Argilas 

Durante sete dias, 200 gramas de argila natural de cada amostra foram 

mantidas em 20,0 litros de água destilada, realizando a sedimentação das partículas 

mais densas, obtendo assim fases com diferentes granulometrias em suspensão, 

devido à variação do tamanho de partículas (Figura 4). Após esta etapa, a suspensão 

da fase fina (Fase 2) e aparentemente a menos contaminada, foi submetida a uma 

filtração com vácuo, em membrana cerâmica, para remoção total da água.  

Figura 4. Processo de sedimentação das argilas. 

Fase 1 

Fase 2 

Sedimentada 
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3.3.Filtragem

A filtragem das argilas finas deu-se através de um filtro com membrana 

cerâmica de Al2O3, sinterizada a 1300ºC, produzida no laboratório de 

caracterização de materiais, ligado a uma bomba de vácuo, a fim de separar a argila 

da água sem perda de partículas muito fina (Figura 5). 

Figura 5. (a) esquema de filtração das argilas finas em suspensão, (b) torta de 

argila fina. 

3.4.Moagem via úmida e secagem 

As amostras de argila fina foram moídas via úmida com álcool etílico por 

um período de três horas em moinho de bolas, posteriormente essas argilas foram 

colocadas em placas aquecidas a 250°C para evaporação instantânea do álcool, 

resultando assim num processo rápido e eficiente na obtenção de pós sem 

aglomeração dos mesmos.

(a) (b)
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3.5.Tratamento Térmico 

O tratamento térmico consistiu de um aquecimento das amostras até a 

temperatura de 500ºC, seguindo um roteiro de aquecimento de 5º/min, até atingir a 

temperatura desejada, com permanência por 8 horas, logo após resfriada até a 

temperatura ambiente.  

3.6.Tratamento Químico 

O tratamento químico consistiu em um ataque com o peróxido de 

hidrogênio puro por 24 horas seguido de agitação magnética, para eliminar a 

matéria orgânica presente nos argilominerais. Após uma prévia lavagem com água 

destilada dessas argilas, realizou-se um ataque ácido com os ácidos nítrico com 

concentração de 68% e sulfúrico com concentração de 80% , para eliminar o óxido 

de ferro presente nas amostras. Tanto no ácido nítrico como no ácido sulfúrico, 

foram utilizados 20,0 ml de cada solução de ácido por um período de 6 horas para 

cada 10g argila. Ao final de cada tratamento, as amostras foram filtradas através de 

um sistema de vácuo, utilizando uma membrana cerâmica como filtro. 

A Figura 6 apresenta o fluxograma das etapas realizadas durante o estudo 

com as argilas. 
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Figura 6. Fluxograma das etapas seguidas nos processamentos das argilas 

3.7.Equipamentos

Aqui estão descritos os equipamentos utilizados para a obtenção e análises 

dos pós cerâmicos, além dos equipamentos utilizados para as análises dos pós. 

As análises termogravimétricas foram realizadas no Laboratório de Análises 

Térmicas e Materiais da UFRN (Labmat). 

As análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas no 

CTGás. 

Amostras das argilas 

Separação das argilas 
minerais 

Filtragem

Tratamento Térmico 

Análise dos pós 

Tratamento Químico 

Secagem 

Moagem úmida com álcool 

Secagem (choque térmico) 

Argilas do RN e da Pb  

Purificação das argilas 
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As análises de composição química foram realizadas por meio de Técnica 

de Espectometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICPOES).

As análises de capacidade de troca do Cation (CEC) foram medidas pela 

técnica da adsorção do azul de metileno (ASTM C837-99, 2003),baseada no 

relacionamento que existe entre o azul de metileno (MBI) e a capacidade de troca 

do cátion. 

As análises das medidas de área superficial, BET, foram realizadas no 

Laboratório de Análise térmica de Materiais da UFRN (Labmat). 

As análises de difração de raios-x foram realizadas no Laboratório de 

Cerâmica (LIEC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

3.7.1. Balança

Uma balança digital modelo B – TEC – 2200, classe II, com capacidade 

máxima de 2200 g e mínima de 20 mg e resolução de 10 mg, fabricada pela 

TECNAL – Equipamentos para Laboratório Ltda foram utilizadas para pesagem 

das amostras. 

3.7.2. Moinho excêntrico 

A moagem para dispersão e limpeza das argilas foi feita em um moinho 

excêntrico (Figura 7), modelo da BP Equipamentos, CB2-T, do Laboratório de 

Cerâmica da UFRN, com dois suportes de porcelana, que são fixados através de 
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parafusos centrais, e um temporizador de precisão, ideal para moagem a úmido ou 

seco, foi utilizado no trabalho.

Figura 7. Moinho excêntrico modelo CB2-T da UFRN. 

3.7.3. Moinho de bolas 

A moagem para a diminuição do tamanho de partículas foi realizado no 

moinho de bolas modelo VMP-1, do Laboratório de Cerâmica da UFRN, fabricado 

pela maquinas Renard Ind. e Com. Ltda, seu funcionamento está condicionado a 

dois eixos com giros em sentido anti-horário e horário. O jarro cerâmico é colocado 

no suporte metálico e fixado através de um parafuso central (Figura 8). Tem o 

funcionamento em ciclos rotacionais, recomendado para moagens de longa 

duração. 
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Figura 8. Moinho de bolas modelo VMP-1 da UFRN.

3.7.4. Estufa

Uma estufa modelo da TECNAL, TE – 397/3, do Laboratório de Cerâmica 

da UFRN (Figura 9). Foi utilizado para aquecimento das placas, para  promover um 

choque térmico na massa pastosa de argila, e realizar  uma secagem instantânea 

onde não houvesse aderência das amostras com as placas. Foi utilizado um tempo 

de 3 horas a uma temperatura de 250ºC ± 5ºC. 

Figura 9. Estufa modelo TE – 397/3 da UFRN 
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3.7.5. Forno Mufla 

O tratamento térmico foi realizado num forno mufla da EDG/TECNAL, 

modelo EDG 7000, no Laboratório de Cerâmica da UFRN (Figura 10), de  altas 

velocidades de aquecimento e resfriamento, podendo essas taxas ser controladas, de 

acordo com a programação desejada.

Figura 10. Forno mufla modelo EDG 7000 – UFRN 

3.7.6. Agitador Magnético com Aquecimento 

O tratamento químico foi realizado por meio de agitação magnética da 

Tecnal, modelo– 085, com temperatura e velocidade reguláveis manualmente, do 

Laboratório de Cerâmica da UFRN.  
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Figura 11. Agitador magnético com aquecimento, modelo TE-085 – UFRN 

3.7.7. Filtro de vácuo 

Para a filtragem das argilas usou-se um porta filtro Millipore Sistema 

Asséptico Sterifil, com 47 mm de diâmetro e uma bomba de vácuo modelo da 

TECNAL TE-058, a fim de separar a argila da água sem perda de partículas muito 

fina, para isso utilizou-se de membranas cerâmicas de Al2O3 com temperatura de 

sinterização de 1300ºC, produzidas no Laboratório de Caracterização de Materiais. 

Figura 12. Bomba de vácuo Tecnal TE-058 – UFRN 
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3.8.Técnicas de Caracterização das Amostras 

3.8.1. Difratometria de Raios-X

A técnica analítica de difração de raios-X consiste em submeter as amostras 

à um feixe de radiação monocromática de comprimento da ordem de 0,1 nm e 

detectar os ângulos no qual a amostra poderá difratar tal feixe. Sabendo-se estes 

ângulos é possível, de acordo com a Lei de Bragg, que fornece as distâncias 

interplanares e com as respectivas indexações, encontrar as dimensões da célula 

unitária do cristal sob análise.  

Para caracterizar a evolução estrutural dos pós cerâmicos, as análises de 

difração de raios-X foram realizadas em um difratômetro da Rigaku DMAX 2500 

PC através da radiação K  do elemento Cu, com radiação CuK  (_=0,15418 nm), 

operando a 40 kV e 30 mA. Todas as análises foram processadas com uma 

velocidade de varredura de 2º/min de 5 a 75 em 2  (graus).  

3.8.2. Análise térmica

As análises térmicas foram realizadas no equipamento TGA-7 Perkin Elmer 

, que consiste de um analisador térmico diferencial acoplado a uma termobalança. 

Para realização das análises foram utilizados cadinhos de platina, massa de amostra 

de aproximadamente 20,5 mg, razão de aquecimento de 10 °C/mim em atmosfera 

de Ar com vazão de 50mL/mim. As amostras foram aquecidas da temperatura 

ambiente até 1000°C. 
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3.8.3.  Área superficial específica - BET 

As análises de medida superficial pelo método de BET foram realizadas no 

equipamento de marca Quanta Chrome modelo Nova–2000 em atmosfera de 

nitrogênio. 

3.8.4. Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICPOES) 

As argilas tratadas foram analisadas também através da composição química 

utilizando-se da técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma 

indutivamente acoplado (ICPOES). A técnica de ICPOES é baseada na medida da 

intensidade da radiação emitida, quando um átomo ou íon excitado pelo plasma 

retorna ao seu estado fundamental.  

3.8.5. Ensaio de CTC por Azul de Metileno 

A técnica da adsorção do azul de metileno (ASTM C837-99, 2003), baseada 

no relacionamento que existe entre o índice do azul de metileno (MBI) e a 

capacidade de troca do cátion. Esta técnica é utilizada para a determinação da CTC 

da superfície específica de solos e argilas por sua rapidez, simplicidade e boa 

reprodutibilidade.



Dissertação PPGCEM – UFRN/2009  26

Tharsia Cristiany de Carvalho Costa 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E 

DISCUSSÃO
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo tem por objetivo apresentar e analisar os resultados obtidos 

mediante ensaios discriminados no capítulo 3, realizados durante a pesquisa para 

elaboração desta dissertação.  

4.1. Análise térmica

As medidas de Termogravimetria/Análise Térmica Diferencial (TG/DTA) 

foram usadas para examinar a estabilidade térmica das argilas e para definir as 

condições para o tratamento térmico. A perda de massa é observada em duas etapas 

(Figuras 13 e 14). Na curva de TG, uma perda de massa de aproximadamente 1% 

na média foi observada, em uma faixa de temperatura de 110 ºC, que corresponde à 

perda de água do adsorvente. Uma perda de massa maior - aproximadamente 14% - 

foi observada sobre a escala de temperatura de 350 ºC a 550 ºC, correspondendo à 

eliminação da matéria orgânica da argila e da água da estrutura.  

O DTA mostra uma curva máxima endotérmica, em uma faixa de 

temperatura de aproximadamente 480°C, a qual é associada à desidroxidação da 

argila. Baseado nos dados da análise térmica, o tratamento térmico foi definido 

como 8 h a 500ºC para eliminar a matéria orgânica e água de constituição da argila. 
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Figura 13. TG/DTA - Argila do RN.

Figura 14. TG/DTA - Argila da Pb. 

480ºC 

480ºC 
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4.2. Tratamento térmico e químico das caulinitas 

Determinadas às condições para o tratamento térmico e químico das argilas, 

foram produzidas um total de oito amostras de caulinita, nas quais as variações na 

coloração dessas amostras foram analisadas pelo método quantitativo de cores por 

meio de software possibilitando operações tanto para grande quanto para pequena 

área. Neste método foi utilizado o software image-pro plus para analisar 

informações de cores da área indicada manualmente pelo operador, que estão 

armazenadas nos arquivos de bitmap colorido em sistemas colorimétricos RGB, 

HSB, XYZ e x-y.

Todos os processos de perda da coloração das amostras foram analisados 

antes e depois dos tratamentos como mostrados nas Figuras 15 – 24, onde foram 

analisas as amostras do Rio Grande do Norte e da Paraíba, antes dos tratamentos e 

após cada um dos tratamentos, verificando-se que as amostras apresentaram uma 

coloração mais clara após o ataque químico. Isto foi relacionado à eliminação do 

Fe2O3 e em índices da matéria orgânica, que indica que o tratamento químico foi 

eficaz. 

Figura 15. Amostras das argilas do RN antes e após tratamentos. (a) argila 

sedimentada, (b) argila sedimentada e com H2O2,(c) argila sedimentadas e com 

ácidos e (d) argila sedimentada e com tratamento térmico. 

(a) (b) (c) (d) 
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Figura 16. Histograma da coloração da argila do RN sedimentada. 

Figura 17. Histograma da coloração da argila do RN com H2O2.
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Figura 18. Histograma da coloração da argila do RN com ácidos. 

Figura 19. Histograma da coloração da argila do RN após tratamento térmico. 

Figura 20. Amostras das argilas da Pb antes e após tratamentos. (a) 

argila sedimentada, (b) argila sedimentada e com H2O2,(c) argila 

sedimentada e com ácidos e (d) argila sedimentada e com tratamento 

térmico. 

(a) (b) (c) (d) 
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Figura 21. Histograma da coloração da argila da Pb sedimentada. 

Figura 22. Histograma da coloração da argila da Pb com H2O2.
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Figura 23. Histograma da coloração da argila da Pb com ácidos. 

Figura 24. Histograma da coloração da argila da Pb após tratamento térmico. 

4.3. Difratometria de Raios-X 

Nessa etapa, foram identificados os minerais cristalinos presentes na 

amostra da fração argila, que para tal foi analisada por difração de raios-X (Figuras 
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25-30). Os picos observados em 2  foram identificados como sendo as linhas de 

difração correspondente as da caulinita (ICSD n° 20593). 

Figura 25. Difratograma da argila natural do RN.

Figura 26. Difratograma da argila do RN sedimentada.
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Figura 27. Amostras das argilas do RN antes e após tratamentos. (RN_S) 

argila sedimentada, (RN_H2O2) argila sedimentada e com H2O2, (RN_A) 

argila sedimentadas e com ácidos e (RN_TT) argila sedimentada e com 

tratamento térmico. 

Figura 28.  Difratograma da argila natural da Pb. 
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Figura 29. Difratograma da argila da Pb sedimentada. 

Figura 30. Amostras das argilas da Pb antes e após tratamentos. (Pb_S) 

argila sedimentada, (Pb_H2O2) argila sedimentada e com H2O2,(Pb_A) 

argila sedimentadas e com ácidos e (Pb_TT) argila sedimentada e com 

tratamento térmico. 
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Os testes padrões de difração de raios-X correspondente aos vários 

tratamentos apresentados nas Figuras 25-30, estão baseados em testes padrões de 

difração dos raios-X, onde se pode verificar que, após o procedimento de 

sedimentação das argilas notou-se que as argilas não contem o quartzo, o que vem a 

confirmar a eficiência do procedimento usado. A estrutura cristalina da argila antes 

do tratamento térmico confirma que as argilas são basicamente caulinitas. 

Entretanto, as estruturas das argilas foram modificadas significativamente após o 

tratamento térmico. Os testes padrões de difração de raios-X das argilas tratadas 

termicamente mostram uma formação de um material amorfo (Figuras 27 e 30), 

devido à perda dos grupos hidroxilas, que causaram um rearranjo da estrutura 

original das caulinitas. Porém uma estrutura completamente amorfa não foi obtida, 

pois seria necessário um aquecimento até 550ºC para que isto ocorra, como 

indicado nas curvas de TG mostrados nas Figuras 13 e 14. O tratamento químico 

com o peróxido de hidrogênio não produziu nenhuma mudança notável nos testes 

padrões de difração de raios-X, como apresentados nas Figuras 27 e 30. 

Similarmente, o ataque ácido adicional não produziu nenhum efeito adicional nas 

estruturas das argilas. A diferença pequena em picos da intensidade indica a adição 

ou a remoção dos átomos entre os planos básicos, produzida pelo tratamento com o 

peróxido de hidrogênio e o ataque ácido. Assim, de acordo com os testes padrões de 

difração de raios-X, a estrutura da caulinita é preservada depois dos tratamentos 

químicos. 



Dissertação PPGCEM – UFRN/2009  38

Tharsia Cristiany de Carvalho Costa 

4.4. Microscópia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A micrografia eletrônica de varredura (MEV) das amostras não tratadas das 

argilas (Figuras 31 e 38) mostra que as partículas estão dispostas na forma de 

plaquetas individuais. As micrografias dos MEV das argilas após o tratamento 

químico onde se usou o peróxido de hidrogênio mostram a separação discreta de 

algumas plaquetas (Figura 32 e 36). Isto foi relacionado à remoção da matéria 

orgânica, que contribui para reduzir o efeito de aglomeração. A separação das 

plaquetas aumentou significativamente a área de superfície específica, como será 

mostrado e comentado logo a seguir. Os ataques ácidos usando o ácido nítrico e o 

ácido sulfúrico, após o tratamento com o peróxido de hidrogênio, não produziram 

nenhum incremento adicional à separação das plaquetas (Figura 33 e 37). O ataque 

térmico produziu um aumento na aglomeração das partículas das argilas (Figura 34 

e 38). 

Figura 31. MEV da Argila do RN sedimentada. 
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Figura 32. MEV da Argila do RN sedimentada e com H2O2.

Figura 33. MEV da Argila do RN sedimentada e com ácidos. 
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Figura 34. MEV da Argila do RN sedimentada após tratamento térmico. 

Figura 35. MEV da Argila da Pb sedimentada. 
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Figura 36. MEV da Argila da Pb sedimentada e com H2O2.

Figura 37. MEV da Argila da Pb sedimentada e com ácidos. 



Dissertação PPGCEM – UFRN/2009  42

Tharsia Cristiany de Carvalho Costa 

Figura 38. MEV da Argila da Pb sedimentada após tratamento térmico. 

4.5. Área superficial específica BET 

Nessa etapa, foram analisadas as medidas da área superficial especifica de 

cada uma das amostras. Os resultados apresentados (Tabela 2) vão de encontro com 

os resultados já mencionados pelas análises de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e a difração de raios X.  

Tabela 2. Medida da área superficial específica das amostras antes e depois os 

tratamentos térmico e químico com H2O2.

As medidas da área de superfície indicam um incremento na área de 

superfície após os tratamentos térmicos e químicos (peróxido de hidrogênio e 
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ataque ácido). O tratamento térmico produziu somente um ligeiro aumento na área 

de superfície, de aproximadamente 35.3 a 37.8 m2/g. Entretanto, quando as 

amostras foram submetidas a um tratamento químico usando o peróxido de 

hidrogênio, a área de superfície específica aumentou de 35.3 a 53.0 m2/g. O ataque 

ácido usando o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, após o tratamento usando o 

peróxido de hidrogênio, não produziu nenhum incremento adicional na área de 

superfície, que foi mantida em 53.0 m2/g. Indicando que a área de superfície de 

BET determinada para argilas representa interações com somente as superfícies 

exteriores das partículas. Conseqüentemente, o aumento na área de superfície 

específica observada é o resultado de uma redução no efeito de aglomeração da 

matéria orgânica na superfície das argilas. O tratamento térmico produziu somente 

um ligeiro aumento na área de superfície específica por não se mostrar eficaz na 

desaglomeração do material, mesmo que o índice da matéria orgânica tenha sido 

reduzido. Entretanto, após o tratamento usando o peróxido de hidrogênio, a matéria 

orgânica é removida e as plaquetas das argilas são separadas, aumentando assim 

significativamente a área de superfície específica. O ataque ácido usando o ácido 

nítrico e o ácido sulfúrico, após o tratamento usando a água oxigenada, é eficaz 

somente em reduzir o índice do óxido de ferro como será mostrado a seguir. A área 

de superfície específica não foi modificada, o que indica que a remoção da matéria 

orgânica e a separação das plaquetas das argilas foram feitas durante o tratamento 

usando o peróxido de hidrogênio. 
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4.6. Composição química 

As composições químicas das argilas antes do tratamento químico, após o 

tratamento com o peróxido de hidrogênio, e após o tratamento químico usando o 

ácido nítrico e o ácido sulfúrico é apresentado nas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3. Composição química da argila do RN antes e depois dos tratamentos 

químicos.

Composição Natural (%) H2O2 (%) Ácido (%)

SiO2 44,30 46,41 46,80 

Al2O3 35,28 36,40 36,01 

MgO 0,56 0,45 0,09 

CaO 0,11 0,10 - 

Fe2O3 0,78 0,80 0,17 

K2O 0,20 0,23 0,10 

TiO2 0,18 0,15 0,19 

Na2O 0,09 0,02 - 

MnO2 - - - 

PF 18,20 14,90 16,50 
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Tabela 4. Composição química da argila da Pb antes e depois dos tratamentos 

químicos.

Composição Natural (%) H2O2 (%) Ácido (%) 

SiO2 45,11 47,20 46,55 

Al2O3 33,53 35,23 34,62 

MgO 0,68 0,56 0,11 

CaO 0,08 0,05 0,01 

Fe2O3 0,86 0,80 0,25 

K2O 0,14 0,12 0,09 

TiO2 0,25 0,26 0,22 

Na2O 0,08 0,06 0,01 

MnO2 0,01 0,01 0,01 

PF 19,10 14,81 17,82 

O baixo índice de MgO, CaO, Fe2O3, K2O, TiO2, Na2O, MnO2, prova o 

baixo nível de contaminação deste caulinita. Pode-se observar que o tratamento 

com o peróxido de hidrogênio removeu parte da matéria orgânica sem nenhum 

outro efeito significativo na composição química das argilas, baseada na massa em 

percentagem da perda ao fogo. Entretanto, o ataque ácido reduziu 

significativamente os índices do MgO, do CaO e do Fe2O3 nas duas amostras. A 

massa em percentagem da perda ao fogo foi aumentado ligeiramente após o ataque 

ácido, que indica a adsorção ácida na superfície da argila, desde que a matéria 

orgânica tinha sido removida já durante o tratamento com o peróxido de 

hidrogênio.
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4.7. Capacidade de troca catiônica 

Um incremento pequeno na capacidade de troca do cátion é observado 

depois dos tratamentos com o peróxido de hidrogênio e os ataques ácidos (Tabela 

5).

Tabela 5. Capacidade de troca catiônica das argilas antes e após os 

tratamentos químicos 

Argila Natural

cmolc/Kg

Ácido

cmolc/Kg

RN 16 19.5 

Pb 15.5 17.6 

 A capacidade de troca estimada do cátion aumentou de 16 cmolc/kg (carga 

positiva de centimol por quilograma de argila), para a argila não tratada, para 19.5 

cmolc/kg depois que atacada com ácido para a argila do Rio Grande do Norte e de 

15.5 cmolc/kg para 17.6 cmolc/kg na argila da Paraíba. A matéria orgânica tem 

uma capacidade de troca catiônica 4 a 50 vezes mais elevado por massa, maior do 

que a argila. Conseqüentemente, uma redução na capacidade de troca de cátion 

seria esperada após o tratamento químico devido à redução no índice da matéria 

orgânica. Entretanto, o incremento pequeno na capacidade de troca de cátions 

observada após o tratamento químico pode ser relacionado a desaglomeração das 

plaquetas das argilas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES
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5. CONCLUSÕES

A abordagem utilizada para o trabalho mostrou-se bastante eficiente, 

avaliando-se pelo processo inicial de limpeza das argilas através do método de 

sedimentação, onde ficou claro a eliminação total da fase de quartzo nas amostras.  

A caulinita pode ser uma boa opção para a produção de nanocompositos, a 

partir do uso das nanopartículas da mesma. Porém tem uma tendência forte a dar 

formas aos aglomerados devido à estrutura assimétrica, que produz ligações de 

hidrogênio da grande energia coesiva entre camadas adjacentes. Isto exige 

procedimentos adicionais para melhorar a sua esfoliação e uma melhor dispersão 

dessas amostras.  

Os testes padrões de difração dos raios-X indicaram que o procedimento da 

purificação da argila removeu a contaminação de quartzo. As análises químicas das 

argilas purificadas confirmaram o baixo nível de contaminação das caulinitas 

estudadas. O tratamento térmico mostrou-se eficiente na remoção de componentes 

orgânicos nas argilas, que é uma etapa essencial para facilitar a dispersão dos 

aglomerados. Porém o tratamento térmico a 500ºC por um período de oito horas 

afetou as fases da caulinita, tornando a sua estrutura amorfa. 

No entanto, o tratamento químico mostrou-se mais viável, visto que, além 

de eliminar os orgânicos promoveu um aumento da área superficial específica, 

mantendo a mesma estrutura cristalina da caulinita. 

 As áreas de superfície encontradas, podem vir a melhorar propriedades 

importantes como térmicas e mecânicas quando utilizadas como partículas de 

reforço de nanocompósitas.  
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CAPÍTULO VI 

SUGESTÕES
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6.  SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS

Estudar a adição de frações pequenas da argila tratadas quimicamente com 

funcionalização, nas propriedades físicas e mecânicas de nanocompositos com 

matriz polimérica. 

Verificar o efeito do tratamento térmico na superfície específica. 

Verificar se há redução da área superficial específica após o ataque com 

H2O2.
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