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RESUMO
Quatro argilas provenientes de jazidas localizadas no norte do estado da Paraíba, Brasil,
foram beneficiadas com o intuito de diminuir a quantidade de impurezas presentes
naturalmente nestes materiais. Posteriormente, estas argilas foram caracterizadas
juntamente com uma amostra de argila natural comercial e submetidas ao procedimento
de pilarização com polihidróxidos de alumínio. Através da difratometria de raios X
observou-se que as amostras beneficiadas (CN Clara, CN Cinza, Bofe e FCN)
apresentaram um espaçamento basal de aproximadamente 1,5 nm, enquanto a amostra
natural comercial apresentou um valor aproximado de 1,3 nm, após a pilarização estes
valores foram de ~1,7 nm para amostras beneficiadas e de ~1,8 nm para a amostra
comercial. A amostra Bofe aprestou um valor de 126 m2/g de área específica, sendo este
o maior valor encontrado entre as amostras naturais, a amostra natural comercial
apresentou um valor de 27 m2/g sendo este o menor valor. Após a pilarização a amostra
que apresentou o maior valor de área específica foi a amostra AP01 (pilarizada a partir
da amostra natural comercial), com um valor de 248 m2/g enquanto a amostra AP05
(pilarizada a partir da amostra FCN) apresentou o menor valor sendo este de 177 m 2/g.
Dessa maneira vê-se que a determinação das características das argilas naturais e sua
origem influenciam os resultados obtidos através do procedimento de pilarização.

Palavras-chave: Argila pilarizada, Beneficiamento, Argila.

ABSTRACT

Four clays from deposits located in the northern state of Paraiba, Brazil, were processed
in order to decrease the amount of impurities naturally presented in these materials.
Later these materials were characterized along with a commercial natural clay sample
and subjected to a pillaring procedure with aluminum polihidroxide. By X-ray
diffraction, it was noted that the benefit samples (CN Clara, CN Cinza, Bofe and FCN)
showed a basal spacing of approximately 1.5 nm, while the natural commercial sample
showed a value of approximately 1.3 nm, after pillaring these values were ~ 1.7 nm for
the benefits sample and ~ 1.8 nm for the commercial sample. The sample Bofe showed
a value of 126 m2/g of specific area, which is the highest value found among natural
samples, commercial natural sample showed a value of 27 m2/g being the smallest
value. After pillarization the sample that showed the highest specific area was the AP01
sample (pillared from commercial natural sample), with a value of 248 m 2/g while the
AP05 sample (pillared from FCN sample) had the lowest value being 177 m2/g. Thus it
is seen that the determination of the characteristics of natural clays and its origin
influence the results obtained through the pillaring procedure.

Key words: Clay, Pillared Clay, Benefit.
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1 INTRODUÇÃO
Argilominerais são materiais de características lamelares, utilizados desde os
primórdios da humanidade. Conforme o desenvolvimento das tecnologias através dos
anos, os argilominerais foram sendo definidos como materiais formados principalmente
por alumínio e silício, organizados em folhas, que formam lamelas e que contém cátions
tais como sódio, cálcio, entre outros, no interior dessas lamelas. Argilas tendem a
endurecer quando expostas a uma fonte de calor e apresentam plasticidade com
pequenas quantidades de água. Conforme a Sociedade de Argilominerais, argilas são
definidas como materiais de ocorrência natural constituídos por minerais de
granulometria fina. Já argilominerais são definidos como minerais filosilicatos que
impõe uma plasticidade as argilas, assim como o endurecimento perante uma fonte de
calor. (SOCIETY, 2015).
Em função de suas características, argilas tem sido estudadas cientificamente o
que tem ampliado sua utilização industrial, resultando no esgotamento de jazidas e
forçando ao descobrimento e novas fontes. (BATISTA et al., 2009) (BERTOLINO; et
al, 2010)
Argilominerais pertencentes a um mesmo grupo, porém obtidas em lugares
diferentes podem apresentar características diferentes. Sendo assim, necessário um
beneficiamento e estudo dessas características para definir qual aplicação este material
terá futuramente. Dessa forma as argilas passam por diversos procedimentos de
beneficiamento antes de chegar a uma aplicação específica.
A pilarização de argilominerais visa à troca dos cátions presentes na região
interlamelar por polihidróxidos metálicos que após um procedimento de calcinação
tornam-se óxidos, formando pilares fixamente ligados a estrutura dos argilominerais.
Este processo visa prover as argilas características diversas tais como um aumento de
sua acidez, aumento de área específica, entre outros, tornando possível sua aplicação em
processos catalíticos e de adsorção por exemplo.
Os polihidróxidos são formados a partir da dissolução de um sal metálico em
uma solução básica. No caso do alumínio é comum a formação de uma estrutura
denominada tipo íon de Keggin, onde um alumínio em forma tetraédrica é cercado por
doze alumínios em forma octaédrica, essa estrutura é inserida na região interlamelar e
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após calcinação torna-se um pilar de óxido de alumínio. (LUNA; SCHUCHARDT,
1999).
Em teoria, pode-se observar se o procedimento de pilarização através das
técnicas de difração de raios X e análise textural, onde a difração proverá informações a
cerca das distâncias entre as lamelas do argilomineral e a análise textural informações
sobre a sua área específica e estrutura porosa.
Assim, comparando os valores obtidos dos materiais pilarizados com as
amostras naturais é possível determinar se o procedimento foi bem sucedido.
Com essas informações pode-se buscar uma aplicação para estes materiais, tais
como na produção de catalisadores usados em processos de craqueamento, processos de
adsorção, desidratação, alquilação, entre outros procedimentos industriais.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é beneficiar e caracterizar diferentes
amostras de argilas naturais brasileiras provenientes de novas jazidas localizadas na
região norte da Paraíba, nordeste do Brasil, juntamente com uma amostra de argila
comercial.

Posteriormente realizou-se um

procedimento

de pilarização com

polihidroxicátions de alumínio. Os materiais obtidos foram caracterizados por diferentes
técnicas e as informações obtidas foram discutidas para determinar as características de
cada amostra.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVOS GERAIS
Estudar o beneficiamento de argilas naturais brasileiras proveniente de novas
jazidas localizadas na região nordeste e avaliar as características desses materiais
através de técnicas de caracterização. Além de aplicar o procedimento de pilarização
visando futuras aplicações.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos dessa dissertação foram:
-Estudar o processo de beneficiamento de quatro argilas naturais proveniente do
norte do estado da Paraíba.
- Caracterizar as amostras beneficiadas, juntamente com uma amostra de argila
natural adquirida de um fornecedor comercial.
- Avaliar o processo de pilarização com polihidróxidos de alumínio nas argilas
naturais beneficiadas, assim como na argila natural comercial. Em seguida, caracterizar
o material pilarizado, verificando assim, se as diferentes origens de cada amostra podem
influenciar no processo de pilarização, assim como a influência do beneficiamento
aplicado quando comparado a uma argilomineral comercial.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Durante as próximas páginas, faz-se uma pequena revisão sobre alguns tópicos
de relevância para o desenvolvimento deste trabalho. Assim serão revisados conceitos
sobre argilas, sobre beneficiamento e também, sobre o procedimento de pilarização.
Encerrando este capítulo, uma breve revisão sobre agentes pilarizantes.

3.1 ARGILAS
Os termos argila e argilomineral são definidos pela sociedade de argilas sendo
como, materiais de ocorrência natural finamente divididos, sem necessariamente haver
um tamanho de partícula determinado. Argilominerais são minerais e minerais
filosilicatos que fornecem a argila características tais como a plasticidade e o
endurecimento quando submetidos a uma fonte de calor. Filossilicatos seriam minerais
contendo uma estrutura tetraédrica bidimensional de fórmula T2O5, onde o T é a posição
tetraédrica e pode ser ocupado por metais tais como Al, Si, entre outros. As folhas
tetraédricas encontram-se ligadas dentro da unidade estrutural a folhas octaédricas ou a
grupos funcionais ou ainda a cátions coordenados. (GUGGENHEIM, 2015). O termo
argila se usa de uma forma mais geral, aos materiais naturais constituídos
majoritariamente por argilominerais.
As argilas são materiais de profundo interesse a sociedade devido a suas
inúmeras aplicações, que vão desde utensílios domésticos até catalisadores e
adsorventes industriais. A formação das argilas ocorre através de processos naturais tais
como: a sedimentação; transformação de uma rocha primária a um material que contém
as características de uma argila, entre outros processos geológicos. (THOMPSON et al.,
2012). As argilas bentoníticas, por exemplo, tendem a formar-se pela transformação das
cinzas vulcânicas sedimentadas em leitos de rios e mares. (MEIRA, 2001) (BERGAYA
et al., 2006)
A importância que esse material apresenta dentro do desenvolvimento
tecnológico atual, vai além dos rudimentares usos dos povos primitivos, tais como a
utilização de barro rico em argilas para fabricação de utensílios de usos diários, como
vasos para armazenamento de líquidos ou alimentos, assim como seu diversificado uso
em artes, em cerâmicas artesanais por exemplo. (NAVARRO, 2006) (FILHO, 1999)
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(VAN OLPHEN, 1966) (TEIXEIRA-NETO; TEIXEIRA-NETO, 2009a) (BERTOLINO
et al., 2016).
Há estudos que ligam a presença das argilas, como sendo um elemento chave na
formação dos primeiros seres unicelulares, agindo como meio de proteção de compostos
orgânicos, assim como catalisadores de proteínas e nucleotídeos, formadores das
primeiras formas de vida do planeta terra. (ANDERS, 1989) (LUTHER; BRANDSCH;
VON KIEDROWSKI, 1998) (GALLORI et al., 1994).
No Brasil, as argilas tem grande importância, sendo matéria prima para
industrias de cerâmicas espalhadas por diversos polos, desde a região Sul, passando pela
região Sudeste e Nordeste, sendo a Paraíba um dos maiores fornecedores de argilas
nacional. Na Figura 1 pode-se observar a posição geográfica de uma dessas reservas.

Figura 1. Estado da Paraíba, com destaque para a região de Cubati e Pedra Lavrada.

Fonte: Google.

As argilas estão distribuídas em quatro tipos segundo as suas aplicações:
(PRODUÇÃO;

IPM,

2013) (NASCIMENTO; AMORIM; SANTANA, 2010)

(TEIXEIRA-NETO; TEIXEIRA-NETO, 2009a) (NEVES; LIMA, 2014)
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 Argilas

comuns,

composto

por

argilas

vermelhas,

utilizadas

para

revestimentos cerâmicos ou industriais e como componentes do cimento;
 Argilas plásticas, utilizadas principalmente para fabricação de cerâmicas
brancas;
 Argilas refratárias, utilizadas para revestimentos térmicos e refratários;
 Argilas bentoníticas, sendo utilizadas como aglutinante no processo de
pelotização do minério de ferro, como componente de fluídos para perfuração
de poços de petróleo.

Antes de processos industriais, os argilominerais

foram estudados cientificamente, onde sua aplicação varia entre processos de
organofilização, adsorção de metais, tratamento de efluentes, processos
catalíticos, pilarização, entre outros. (WAN et al., 2015) (PATIL et al., 2012)
(SODRÉ; LENZI; DA COSTA, 2001) (PERGHER; SPRUNG, 2005)
(PAIVA; MORALES; DÍAZ, 2008) (CARLOS et al., 2007).

3.2 TIPOS E ESTRUTURAS
.
Argilominerais podem ser classificadas relativamente ao tipo de estrutura que
possuem, sendo estas, formadas por átomos dispostos em planos, planos estes que
formam folhas tetraédricas e octaédricas. A folha tetraédrica contém átomos de silício
ou alumínio em coordenação tetraédrica, ligados a quatro átomos de oxigênio que
ligam-se a outros átomos de silício formando uma folha continua (Figura 2).
Similarmente, a folha octaédrica possui cátions, podendo ser esses Al ou Mg, em
coordenação octaédrica, ligados a átomos de oxigênio ou a hidroxilas, formando
também uma folha contínua, como apresentado na Figura 2. (AUERBACH;
CARRADO; DUTTA, 2004)
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Figura 2. Estruturas de um argilomineral 1:1.

Fonte: (CARLOS et al., 2007)

A junção dessas folhas formadas por planos atômicos forma uma camada,
variando a relação entre a quantidade de folhas (tetraédricas ou octaédricas) tem-se as
camadas 1:1 (tetraédrica e octaédrica) e a camada 2:1 (tetraédrica, octaédrica e
tetraédrica). O argilomineral montmorillonita, por exemplo, possui uma camada 2:1
composta de duas folhas tetraédricas de silício com uma central octaédrica de alumínio.
(CARLOS et al., 2007).
Dessa forma e devido aos processos de formação intrínsecos a cada material,
ocorre uma substituição isomórfica entre alguns elementos, tais como um silício por
alumínio, isso leva a um desequilíbrio na intensidade da ligação entre esses átomos e o
oxigênio, que não pode mais ser corrigido pelos átomos octaédricos, deixando a folha
com uma carga negativa. A correção desse desequilíbrio de cargas dá-se pela inclusão
de cátions na região interlamelar da argila, que à compensam positivamente deixando a
estrutura neutra. (BERGAYA et al., 2006) (SANTOS, 1989).
Outra forma de classificar os argilominerais é através da identificação do seu
caráter octaédrico. A folha octaédrica pode ser formada contendo os metais alumínio
(+3) e magnésio (+2), no caso do primeiro metal, a folha fica caracterizada como sendo
dioctaédrica, (di), quando o magnésio é o metal formador desta folha, caracteriza-se
como sendo uma folha trioctaédrica. A Tabela 1 fornece exemplos sobre as diferentes
estruturas de argilas que podem ser encontradas na natureza, onde a partir do tipo de
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estrutura, divide-se as argilas em grupos e pelo seu caráter octaédrico, define-se a
espécie do argilomineral.

Tabela 1. Argilominerais pertencentes as famílias 1:1 e 2:1.

Tipo de

Grupos

Estrutura
1:1

2:1

Caráter

Espécie

Octaédrico
Caulinita

Di

Serpentina

Tri

Pirofilita

Di

Pirofilita, ferripyrophyllita

Talco

Tri

Talco, willemseita, kerolita, pimelita

Di

Montmorillonitas, beidellita, nontronita

Tri

Saponita, hectorita, sauconita

Di

Vermiculita dioctaédrica

Tri

Vermiculita trioctaédrica

Di

Muscovita, celadonita, paragonita

Tri

Biotita, flogopita, annita, lepidolita

Di

Donbassita

Tri

Clinocloro, chamosita, nimita

Esmectitas

Vermiculita

Micas

Cloritas

Di - Tri

Caulinita, haloisita, nacrita, dickita
Lizardita, berthierina, amesita,
cronstedtita

Cokeita, sudoita

Fonte: (SANTOS, 1989).

Além das classificações citadas na Tabela 1 pode-se classificar os argilominerais
através dos tipos de cátions presentes nas suas regiões interlamelares, podendo esta
região estar preenchida somente com camadas de água para os argilominerais do grupo
1:1. Para os argilominerais do grupo 2:1 o espaçamento interlamelar pode estar
preenchido com cátions hidratáveis (como no caso das esmectitas e vermiculitas) ou não
hidratáveis (como micas) e ainda por folhas de hidróxidos (como na clorita). A
classificação dos argilominerais ainda se estende envolvendo diversos outros fatores
como a interestratificação, a continuidade dos planos, podendo estes enrolar-se ou
ainda, haver uma mudança na posição dos tetraedros e octaedros formadores das folhas,
levando a formação de outros argilominerais. (GUGGENHEIM et al., 2006).
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3.3 PROPRIEDADES
Os argilominerais possuem propriedades intrinsecamente ligadas as suas
estruturas. Propriedades tais como capacidade de troca iônica, capacidade de hidratação,
textura e acidez. Dessa forma, uma compreensão dessas características pode levar a um
direcionamento mais apropriado para esses materiais.

3.3.1 Capacidade de troca iônica.
Devido ao desequilíbrio de cargas proveniente das trocas isomórficas que
ocorrem em algumas estruturas dos argilominerais, os mesmos acabam por ter uma
carga residual negativa. Com isso a região interlamelar é ocupada por cátions (Na+,
Ca+2, entre outros) mantendo o equilíbrio de cargas.
Esses cátions podem ser trocados com relativa facilidade, dependendo a
aplicação a qual deseja-se para o material. Argilas cálcicas podem passar por
tratamentos os quais trocam os cátions de cálcio por sódio, modificando outras
propriedades da mesma argila. Porém cada argila tem uma capacidade limitada de
quanto desses cátions interlamelares podem ser trocados, isto pode ser medido através
da Capacidade de Troca Catiônica (CTC), onde troca-se os cátions presentes na região
interlamelar por outros e mede-se através de diferentes tipos de procedimentos.
Usualmente o resultado fornecido é em miliequivalentes do cátion por 100 gramas de
argila.
Argilominerais de diferentes grupos possuem diferentes CTC´s, a Tabela 2
apresenta alguns valores de CTC relativo ao tipo de argilomineral.

Tabela 2 Capacidade de troca catiônica de alguns argilominerais.

Argilo Mineral

CTC (meq/100 g)

Caulinita

3 - 15

Montmorillonita

80 - 150

Ilita

10 - 40

Vermiculita

100 - 150

Fonte: adaptado de (SANTOS, 1989).
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Nota-se na Tabela 2 que as CTC da montmorillonita e da vermiculita são
próximas, as quais são muito superiores a da caulinita. Porém, estes valores podem
modificar-se dentro de uma mesma espécie, por isso a determinação da CTC deve ser
realizada para cada lote de argilomineral.
Um dos métodos mais empregado para determinação da CTC é através da
saturação com acetato de amônia, onde os cátions presentes na região interlamelar das
argilas são trocados pelo acetato e após titulação pode-se saber a quantidade total de
cátions presentes no argilomineral em questão. Para argilominerais naturais, o mais
comum é a presença de dois ou mais cátions compensadores de carga presentas na
região interlamelar, para determinar as concentrações de cada cátion individualmente,
pode-se aplicar técnicas como a absorção atômica. (SANTOS, 1989) (CHOO; BAI,
2016).
Outra metodologia empregada é a impregnação com uma molécula de tamanho
conhecido, podendo ser este o azul de metileno, porém o que sabe-se é que esta
metodologia fornece valores inferiores ao método de acetato de amônio, porém, devido
aos fatores envolvidos para aplicar-se cada técnica, a determinação da CTC com azul de
metileno leva vantagem devido ao seu baixo custo e facilidade em conseguir-se
vidrarias e reagentes. (ACEVEDO, 2014) (PAZ et al., 2011).

3.3.2 Capacidade de Hidratação.
A interação da água com as argilas acontece de forma distinta entre os diferentes
tipos de argilominerais. Argilominerais pertencentes ao grupo 1:1 tendem a adsorver
água através da interação das moléculas de água e os grupos hidroxilas presentes na
folha octaédrica, porém nem todos os argilominerais do grupo 1:1 apresentam essa
capacidade de inchamento devido a características tais como a forma estrutural do
argilomineral, entre outras. Por exemplo, a caulinita não apresenta a capacidade de
inchamento, enquanto que a haloisita, um argilomineral de estrutura 1:1 apresenta.
Já nos argilominerais 2:1 o mecanismo de adsorção dá-se pela interação da água
com os cátions presentes na região interlamelar, dependendo da valência destes cátions,
mais ou menos camadas de água são formadas ao redor do mesmo, expandindo as
lamelas concomitante a quantidade de água presente. (VARMA, 2002).
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Cátions com maiores valências adsorvem menos água, como consequência a
hidratação (inchamento) do argilomineral também é menor, cátions de menores
valências tendem a adsorver mais moléculas de água ao seu redor, formando camadas
que afastam as lamelas do argilomineral ocasionando maiores espaçamentos.
Como ocorre com os argilominerais do grupo 1:1, nem todos argilominerais do
grupo 2:1 possuem esta propriedade, dentre as que não possuem tal capacidade estão o
talco, a pirofilita e a ilita, o que pode ser relacionado com a presença de diferentes
cátions na região interlamelar, tais como o potássio. Dessa forma pode-se traçar um
paralelo entre a capacidade de inchamento e a capacidade de troca dos cátions
interlamelares, montmorillonita e vermiculita possuem uma alta capacidade de
inchamento, assim como possuem um CTC alta, em contraste a Ilita não possui a
propriedade de inchar e sua CTC é baixa. (AUERBACH; CARRADO; DUTTA, 2004).
A capacidade de inchamento de um argilomineral é tão importante quanto a sua
CTC. Sabendo-se de antemão o quanto uma argila pode expandir suas lamelas até seu
ponto máximo, indica o quanto de hidratação o material pode suportar. Em termos de
aplicação industrial isso pode ser um atrativo ou um problema a ser resolvido, por isso
diferentes métodos são utilizados para determinar a capacidade de inchamento das
argilas. Entre eles o Inchamento Foster, onde uma quantidade de argila
(aproximadamente 2 g) é adicionado lentamente a 90 mL de água em uma proveta
calibrada. Após, deixa-se em repouso e finalizado um tempo de 16 h é anotado o
volume que a argila atingiu. A difração de raios X pode ser utilizada para determinar o
inchamento de uma argila através da observação da reflexão d001, quando a reflexão
desloca-se para ângulos 2θ mais baixos que o original, a um incremento no espaçamento
basal da argila, até um ponto onde ocorre a deslaminação do material. Assim, aplica-se
técnicas que promovem a expansão das lamelas do material e em seguida é realizada a
análise de difração de raios X. (ASTM, 2011) (PEREIRA; RODRIGUES; DIAZ, 2007)
(AMORIM, 2007).
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3.3.3 Textura.
Determinando as propriedades texturais de um material, junto de outras técnicas
pode-se propor como é sua estrutura porosa. A União Internacional de Química Pura e
Aplicada (IUPAC, sigla em inglês), determina os limites para cada tamanho de poros.
Para definição dos macroporos, considera-se valores maiores que 50 nm, para
mesoporos indica-se uma faixa entre 2 e 50 nm, abaixo dos 2 nm, encontram-se os
microporos, e há também definições de ultramicroporos, que se enquadram em uma
faixa menor de 0,7 nm.
A Figura 3 apresenta a distribuição de tamanhos de poros encontradas em
diferentes materiais que contém um ou mais tipos de porosidades.

Figura 3. Tamanhos de poros em relação a alguns materiais.

Fonte:Adaptado de (ALOTHMAN, 2012).
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Dessa maneira, observa-se na Figura 3 que as zeólitas em geral são materiais
estritamente microporosos (com tamanhos de poros bem definidos), sólidos lamelares
pilarizados possuem uma região de microporosidade e outra de mesoporosidade (a
seguir será discutida a distribuição de tamanhos de poros em argilas e argilas
pilarizadas). Como materiais que apresentam somente mesoporosidade temos como
exemplo a MCM-41 e géis poroso, vidros poroso podem apresentar além de
mesoporoso, uma pequena quantia de macroporos, por fim, materiais que possuem uma
estrutura macroporosa ordenada.
A distribuição de tamanhos de poros em argilominerais pode ser dividida dentro
das três faixas de tamanhos, onde a microporosidade pode ser estudada observando a
região interlamelar. A mesoporosidade pode ocorrer pela organização espacial das
lamelas dentro das partículas do material e a macroporosidade pela disposição dos
conjuntos de lamelas.
A Figura 4 apresenta como os poros em argilominerais podem estar dispostos.

Figura 4. Disposição dos tamanhos de poros.

Fonte: Adaptado de (BERGAYA et al., 2006).
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Em ordem decrescente de tamanhos, pode-se observar na Figura 4 que em “A”, a
disposição dos agregados forma um espaço que possui dimensões macroporosas. Em
“B” observa-se que as partículas formadas pelas lamelas do material foram espaço
menores com tamanhos na faixa de mesoporos (entre 2 e 50 nm). Por fim, em “C” o
espaçamento interlamelar onde se encontra a microporosidade das argilas.
(BRADBURY, BAYENS, 2003) (SAVAGE; LIU, 2015).
Para determinação da estrutura porosa em argilominerais uma das técnicas mais
utilizada é a sorção de moléculas sonda a uma temperatura fixa, tal como o nitrogênio a
77 K, CO2 a 273,15 K, entre outros. Os valores observados em uma faixa de pressões
entre 0 até a pressão atmosférica, quando o gás está sendo adsorvido pelo material e de
forma reversa, quando ocorre a dessorção, juntamente das quantidades adsorvidas em
cada ponto de pressão, leva a formação de isotermas. A forma apresentada por essas
isotermas pode fornecer informações valiosas referentes a estrutura porosa do material.
(GREGG; SING, 1982).
Depois, diferentes métodos matemáticos podem ser aplicados para determinação
de valores tais como: área específica onde o mais comum é a aplicação do modelo de
Brunauer, Emmett e Teller (BET), volume de poros onde para argilominerais pode-se
aplicar os modelos de t-plot e α-plot.
Os valores obtidos em cada método matemático podem diferir de argilomineral
para argilomineral justamente pelas diferentes estruturas existentes, assim como
também pela composição catiônica presente na região interlamelar, entre outros.
(BERGAYA et al., 2006).
Dessa forma, a área específica de uma montmorillonita por ter valores entre 19 e
2

47 m /g variando apenas o cátion presente na região interlamelar. (JHA et al., 2013).
Outro argilomineral do grupo das esmectitas, a saponita pode apresentar um valor de
área específica de cerca de 199 m2/g. (KHAORAPAPONG; KHUMCHOO; OGAWA,
2014). Enquanto que a caulinita pode apresentar valores de 10 m2/g e 26 m2/g. (LIU; LI;
CHENG, 2016) (QIU, et al., 2016).
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3.3.4 Acidez
Em geral, argilominerais possuem uma acidez extremamente baixa, possuindo
uma certa acidez devido a exposição dos metais presentes nas lamelas, seja por defeitos
ocorridos durante processos de formação ou por sítios ácidos presentes nas bordas de
cada lamela do argilomineral. Argilominerais possuem sítios ácidos de Brönsted e de
Lewis. Nas esmectitas, por exemplo, a dissociação da água presente na região
interlamelar gera sítios ácidos fortes do tipo Brönsted. (BERGAYA et al., 2006).
Desidratando, ocorre a polarização de moléculas de água remanescentes no
espaço interlamelar, aumentando sua capacidade de agir como doadores de prótons.
Porém, normalmente faz-se um tratamento ácido para se obter uma acidez condizente
com as atuais aplicações industriais. (HELLER-KALLAI, 2001).

3.4 BENEFICIAMENTO
Procedimentos para incrementar a qualidade de um material são utilizados em
diferentes tipos de processos e em diferentes tipos de materiais. Em argilas, ocorre o
mesmo, com procedimentos que visam purificar um tipo de argila, extraindo da mesma
fases indesejáveis tanto científica quanto comercialmente.
Em termos comerciais, o primeiro procedimento a ser empregado logo após a
extração, é uma moagem inicial, transportados para secadores passando por outros
processos de moagem fina. Posteriormente esse material pode passar por separadores
magnéticos, que visam remover minerais portadores de ferro magnético. (SANTOS,
1979) (TONNESEN, 2012).
A ativação do material extraído tem como finalidade modificar fisicamente as
propriedades da argila, dessa maneira, um argilomineral cálcica, pode transformar-se
em uma argila sódica, através da troca do cálcio por sódio utilizando-se de carbonato de
sódio (barrilha). Essas argilas usualmente tem como destino as industrias de extração de
petróleo e mineradoras. (TEIXEIRA-NETO; TEIXEIRA-NETO, 2009).
Industrialmente o beneficiamento pode seguir conforme apresenta a Figura 5.
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Figura 5. Fluxograma relativo ao processamento de uma argila bentonítica.

Fonte: Adaptado de (LUZ.; OLIVEIRA, 2008).

Observa-se na Figura 5, as etapas referentes ao que ocorre durante o processo de
beneficiamento usualmente localizado onde é explorado o argilomineral. No caso, a
Bentonita é retirada, escavando a porção referente a argila, onde retira-se uma fração do
solo levando em consideração somente a faixa onde encontra-se a argila. Esse material
em seguida é levado para um pátio de homogeneização onde todo material retirado será
homogeneizado e tratado com carbonato de sódio para que ocorra a troca dos cátions
interlamelares, transformando assim a argila em uma argilas sódica.
Posteriormente, as amostras são passadas por um desintegrador, com o objetivo
de diminuir o tamanho das partículas, em seguida as amostras são direcionadas a
misturadores e secadores. Por fim, a argila são ensacadas e destinadas ao consumidor
final.
No Brasil esse beneficiamento pode variar de acordo com a indústria e com as
finalidades as quais o produto terá, sendo assim, pode-se não ser realizado o
procedimento de adição da barrilha por exemplo, passando diretamente para as etapas
de desaglomeração e secagem, assim também como o processo de adição da barrilha
pode ser a úmido ou a seco como exemplificado. (LUZ; OLIVEIRA, 2008).
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3.5 PILARIZAÇÃO
Os argilominerais são materiais lamelares que podem apresentar uma capacidade
de expansão das suas lamelas, como citado anteriormente. Portanto esta capacidade,
torna-se possível a inserção de moléculas de interesse dentro da região interlamelar,
dessa forma, mudam-se as características do material final.
A pilarização visa à inserção de óxidos de metais de forma a manter as lamelas
separadas de forma irreversível. Isso pode ocorrer pela troca catiônica dos cátions
presentes por polihidróxidos metálicos que, após calcinação, tornam-se óxidos ligados
fortemente às lamelas. (PERGHER; SPRUNG, 2005).
Inicialmente o processo de expansão lamelar, dava-se com a interação de cátions
orgânicos, em um processo de organofilização. Posteriormente, devido a necessidades
de mercado, buscaram-se formas de aumentar a estabilidade térmica das argilas para
aplicações catalíticas em FCC “Fluid Cracking Catalisis”. Assim, ao trocar-se os cátions
orgânicos por polióxidos de metais tais como Al e Zr, chegou-se as argilas pilarizadas.
(VAUGHAN, 1988).
O processo de síntese das argilas pilarizadas (PILC, do inglês “pillared clays”),
iniciou-se no final dos anos 70, com publicações que visavam a pilarização de argilas
utilizando-se de polióxidos de alumínio, este que no caso é um dos mais estudados.
(BRINDLEY; SEMPELS, 1977). A formação do agente pilarizante (polióxidos
metálicos) leva em conta inúmeras variáveis e será destacado nas páginas a seguir. Para
o processo de pilarização, usualmente pode ocorrer quatro etapas, como apresenta a
Figura 6.

Figura 6. Processo de Pilarização. A) Expansão, B) Intercalação, C) Secagem, D) Calcinação.

Fonte: Autor.
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Inicialmente (em A na Figura 6), ocorre a hidratação da argila, o que
proporciona uma expansão das lamelas, através das camadas de água que se formam ao
redor dos cátions compensadores de carga, em seguida (em B, Figura 6), ocorre a
intercalação do agente pilarizante previamente sintetizado, nesta etapa ocorre a troca
dos cátions pelo agente de forma a que as lamelas mantenha-se afastadas, porém nesta
etapa ainda não há a formação dos pilares. A secagem (etapa C) é outra etapa
importante do procedimento, onde pode-se levar a diferentes organizações das lamelas
dos argilominerais, dependendo da temperatura e o tempo ao qual o material fica na
estufa de secagem. A calcinação (etapa D) por efeito da temperatura, transforma os
polihidróxidos metálicos em óxidos (para o hidróxido de alumínio esta transformação
ocorre em temperaturas acima de 350 ºC e menores que 950 ºC), fixados fortemente as
lamelas, e impedindo que as mesmas voltem a ter o espaçamento interlamelar da argila
natural. (AUERBACH; CARRADO; DUTTA, 2004) (SCHOONHEYDT ; K.Y., 2001).
A formação dos pilares entre as lamelas das argilas propicia um aumento no
espaçamento basal de forma permanente, aumentando a área específica do material e
abrindo um espaço que pode ser acessível para moléculas volumosas. Não há uma
hipótese largamente aceita da forma como os pilares mantem-se fixados entre as lamelas
da argila. O processo de fixação dos pilares pode ser diferenciado para cada tipo de
argilomineral, onde, no caso da beidellita, ocorre de ligações cruzadas entre os pilares e
os tetraedros de silício que invertem sua posição durante o processo de calcinação,
sendo que a inversão ocorre devido às cargas presentes nas lamelas da argila. Na
hectorita contendo flúor, durante o processo de calcinação, ocorrem acoplamentos entre
a ligação Si-O com os pilares, promovidos pela presença do flúor. (FRIPIAT, 1988)
(BERGAYA; AOUAD; MANDALIA, 2006). A Figura 7 apresenta um esquema das
lamelas de uma argila pilarizada.
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Figura 7. Vista em corte das lamelas e pilares de uma argila. P: significa Pilares, A: distância entre
pilares, B: cátions residuais, C: sítios funcionais, D: altura da região interlamelar, d001: espaçamento basal
(distancia interlamelar mais espessura da lamela)

Fonte: Autor.

Na Figura 7, podem-se ver as lamelas de uma argila 2:1, o espaçamento basal
(d001) identifica a distância de uma folha até a outra, através das difrações de raios X
deste plano pode-se identificar o tamanho deste espaçamento, comparando-se o
espaçamento da argila natural com a sua pilarizada, pode-se obter o valor do tamanho
do pilar “D”. (LUNA; SCHUCHARDT, 1999).
Observa-se ainda na Figura 7, o volume dos micrósporos formados “A”; cátions
compensadores de carga que não foram trocados em “B” e grupos funcionais aderidos a
superfície dos pilares em “C” que podem propiciar ao material certa atividade catalítica
e os pilares “P”.
Por definição, uma argila pode ser considerada pilarizada, quando seu padrão de
difratograma mantem-se com cristalinidade tal que o plano 001 possa ser detectado,
dessa forma demonstrando que as lamelas não se apresentam de forma desordenada e a
quantidade adsorvida de nitrogênio em uma isoterma de adsorção/dessorção de
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nitrogênio na zona a baixas pressões tem que apresentar um aumento devido ao
espaçamento criado pelos pilares. (AUERBACH; CARRADO; DUTTA, 2004).
Além da metodologia tradicional apresentada acima, diferentes tipos de
processos de pilarização vêm sendo desenvolvidos, tais como reações de hidrólise e
polimerização, intercalação por via sol-gel, intercalação direta de nano partículas e a
formação de poros heteroestruturados dentro da região interlamelar da argila (PCH, na
sigla em inglês). (DE STEFANIS; TOMLINSON, 2006) (SCHWANKE et al., 2013).

3.5.1 Agente Pilarizante
Os primeiros compostos utilizados com a finalidade de expandir de forma
permanente as lamelas de uma argila eram compostos orgânicos, complexos metálicos,
óxidos, entre outros compostos. Porém, estes materiais não apresentavam uma boa
estabilidade térmica, o que pode gerar um problema quando aplicados a processos
catalíticos. (BARRER; MACLEOD, 1955) (WARBURTON, 1988).
No entanto, os trabalhos mais recentes apresentam metodologias de síntese de
argilas pilarizadas utilizando como agente pilarizante, polióxidos metálicos, que
apresentam uma boa estabilidade térmica, assim como uma área específica mais elevada
em relação a argila natural. Dentre os metais mais utilizados estão o Al, Zr, Ti, Cr e Fe,
podendo também ser desenhados novos tipos de pilares de acordo com a aplicação que
deseja-se para o material. (EMBAID et al., 2011) (BERTELLA; PERGHER, 2015)
(ARFAOUI et al., 2012).

3.5.1.1 Polihidróxidos de Alumínio

Dentre os metais, o alumínio é largamente utilizado industrial e cientificamente.
O processo de síntese de um polióxido de alumino tem como resultado a formação de
uma estrutura denominada tipo íon Keggin, onde há um alumínio tetraédricamente
coordenado circundado por doze alumínios octaédricamente coordenado, conhecido
também por Al13. Essa estrutura apresenta cinco isômeros, chamados de Baker-FiggisKeggin, como apresentado na Figura 8
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Figura 8. Isômeros do tipo Baker-Figgis-Keggin apresentados na forma de poliedros.

Fonte: (CASEY, 2006).
Os diferentes tipos de isômeros ocorrem devido a rotação dos grupos triméricos
do alumínio, observa-se na Figura 8 em cores mais escuras quais os grupos sofreram
alteração no seu eixo em cada isômero existente. Durante o processo de síntese desse
agente, as cinco formas presentes na Figura 8 são formadas, porém, o ε-Keggin é o mais
apresenta uma maior estabilidade perante os outros isômeros. A Figura 9 representa
isoladamente a estrutura tipo ε-Keggin do Al13
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Figura 9. Representação da estrutura de ε-Keggin formada por um alumínio tetraédrico central
circundado por doze alumínios octaédricos.

Fonte: adaptado de (SCHOONHEYD; K.Y., 2001).

A relação molar OH/Al (r) define a quantidade de Al13 que está sendo formado,
assim como variando essa relação ocorre a formação de diferentes espécies deste
composto. Em relações molares baixas ocorre a formação de monômeros, que formaram
dímeros, até chegar aos oligômeros metálicos, de interesse para o processo de
pilarização. O processo evolutivo de formação está ligado ao aumento da relação molar,
porém, em relações maiores que 2,5, pode ocorrer a precipitação do Al13. (FURRER;
GFELLER; WEHRLI, 1999).
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A estabilidade do Al13 frente ao tempo está ligada a r de maneira que em r > 2,5,
as soluções podem ser armazenadas por poucos dias, após isso, ocorre a precipitação de
uma forma amorfa do Al13. Já em relações onde r < 2,5 as soluções se mostram estáveis
por tempos superiores a seis meses, desta forma podendo ser estocadas para futuras
aplicações. (PARKER; KIRICSI, 1995).
Outros fatores como, velocidade de agitação e temperatura durante a síntese do
oligômero também influenciam diretamente na sua formação. Quando a velocidade de
agitação da solução, durante o processo de síntese é lenta, pode promover que ocorra a
polimerização do Al13 levando a formação de folhas de gibsita. Aumentando a
velocidade, este processe é desfavorecido e a estabilidade dos oligômeros mantem-se.
(PERGHER; CORMA; FORNES, 1999) (KLOPROGGE; SEYKENS; JANSEN;
GEUS, 1992).
A temperatura auxilia no processo de envelhecimento, ou seja, no tempo de
formação do oligômero. Quando realizada a síntese, em temperaturas ambientes,
necessita-se de longos períodos de tempo para ter como resultado a estrutura desejada.
Aumentando a temperatura encurta-se este tempo, em trabalhos atuais, chega-se a forma
do ε-Keggin em apenas duas horas de envelhecimento. (BERTELLA; PERGHER,
2015) (KLOPROGGE; SEYKENS; GEUS; JANSEN, 1992).
A neutralização da estrutura tipo ε-Keggin ocorre através da desprotonação de
moléculas de água, conforme a carga do grupo Al137+ diminui, ocorre a formação de
formas

associadas,

posteriormente

aparecendo

formas

poliméricas

do

Al13.

(SCHOONHEYDT; K.Y., 2001).
3.5.1.2 Outros Agentes Pilarizantes
Além da utilização do polihidróxidos de alumínio, a diversos outros metais que
podem ser aplicados como agentes pilarizantes, entre estes, o Zr, Cr, Ti são largamente
utilizados.
Para preparação de agentes pilarizantes utilizando-se do metal zircônio, há
diferentes métodos. Entre estes estão: A solvatação do cloreto de zircônio, formando o
composto oxicloreto de zircônio (ZrOCl2.8H2O), carbonatação de soluções de zircônio e
utilizando-se de uma solução de acetato de zircônio. (SUN KOU et al., 2003) (AHMAD
et al., 2013) (GUERRA et al., 2008).
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As condições apresentadas nos parágrafos acima sobre o agente de Al13 também
podem ser aplicadas aos agente de Zr, fatores como pH da solução, relação entre a
quantidade de zircônio e de argila e o método de preparação influenciam diretamente no
material final obtido. As espécies poliméricas produzidas mais comumente, as quais são
utilizadas como agentes pilarizantes são as de Zr4. A utilização de relações Zr/argila de
aproximadamente dois, em meios onde o zircônio está muito concentrado, leva a
materiais de baixa estabilidade térmica, já quando a relações acima de vinte, ocorre a
polimerização do agente de zircônio e a deslaminação da argila. Em razões entre dois e
vinte, a pilarização leva a pilares estáveis termicamente. (JONES, 1988).
O controle do pH deve ser rigoroso, mais pelo fato de controlar o processo de
deslaminação do que da formação de espécies indesejáveis de zircônio. Um faixa ideal
de pH é de aproximadamente 2,7. (SUN KOU; MENDIOROZ; GUIJARRO, 1998).
A utilização do cromo como agente pilarizante foi estudada na década de oitenta
por diferentes pesquisadores, os estudos realizados serviram de base para definir quais
os parâmetros necessários para obter-se um oligômero deste metal. (CARR, 1985)
(TZOU; PINNAVAIA, 1988).
Uma das metodologias de síntese que pode ser empregada é similar a da
formação dos oligômeros de alumínio, onde um sal metálico de cromo é hidrolisado por
uma solução básica. A adição de hidróxido de sódio a um nitrato de cromo leva a
formação de dímeros e trimeros, em faixas de pH entre 3,9 até 3,2, onde fatores como a
temperatura de síntese e tempo de envelhecimento foram essenciais para obter-se o
composto desejado. (VOLZONE et al., 1993) (VOLZONE, 2001).
Pinnavaia et al. (PINNAVAIA; TZOU; LANDAU, 1985). Também na década
de oitenta, reportam que conseguiram a obtenção de um agente pilarizante a base de
cromo utilizando-se da hidrólise de um nitrato de cromo por carbonato de sódio, onde
definiu-se que para a obtenção de um composto de oligômeros a base de polióxido de
cromo, faz-se necessário manter a relação molar entre a base o metal entre 0 e 2,5 e
tempos de envelhecimento entre 0 e 72 h. Quando aumenta-se a relação para valores
maiores que 2,5 ocorre a precipitação de hidróxidos de cromo.
Pilares de titânio foram obtidos inicialmente por Sterte na década de oitenta,
onde, o mesmo diluiu uma quantidade de cloreto de alumínio em ácido clorídrico,
adicionando água posteriormente para chegar a uma concentração final de titânio de
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0,82 mol/L, porém a síntese de formas poliméricas do titânio foram reportadas no final
da década de sessenta e setenta.
Posteriormente outros trabalhos estudaram as influências de fatores como o
controle da intercalação e a temperatura. Fatores como a acidez das soluções e a
concentração de titânio, podem leva a formação de formas poliméricas diferentes.
(BAHRANOWSKI et al., 2015) (GIL; MASSINON; GRANGE, 1995) (ZUO et al.,
2015).

3.6 APLICAÇÕES
Para aplicações de argilominerais, algumas propriedades são necessárias, como
foi discutido anteriormente, porém, outro fator determinante para a utilização deste
material a níveis industriais é o seu baixo custo de obtenção.

3.6.1 Argilominerais naturais
Argilominerais quais passaram apenas por procedimentos de beneficiamento,
são aplicados em diversos ramos industriais. Bentonitas são largamente utilizadas como
componente em fluidos de perfuração de poços de petróleo, pode-se utilizar-se da
capacidade de inchamento de alguns argilominerais para obter-se uma pasta adequada
para determinado tipo de poço, assim, por exemplo, no Brasil, grande parte da produção
de bentonita é destinada a esta finalidade. (VIEIRA et al., 2007). A capacidade de
formar aglomerados dos argilominerais serve de atrativo para as mineradoras de ferro,
utilizando-se dessa capacidade, o minério de ferro pode ser pelotizado, facilitando o seu
transporte. Estes dois seguimentos seguidos pela utilização de argilominerais como
moldes de fundição, são as três principais aplicações da bentonita brasileira.
(OLIVEIRA, 2004).
Ambientalmente, os argilominerais são utilizados na construção de aterros
sanitários, onde sua capacidade adsortiva irá agir formando uma barreira para que
produtos derivados da degradação de resíduos orgânicos e inorgânicos provenientes dos
lixos armazenados nesses locais não cheguem a efluentes e nem a lençóis freáticos,
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deixando de causar assim, uma maior contaminação dos mesmos. Assim como
adsorventes de metais pesados em efluentes e outras fontes de contaminação.
(TEIXEIRA-NETO; TEIXEIRA-NETO, 2009a).
Outra aplicação para argilas bentoníticas é a utilização no armazenamento de
materiais radioativos, devido às condições extremas as quais o material encontra-se há
estudos que visam determinar todas as mudanças nas propriedades das argilas, já que até
que o rejeito radioativo esteja em condições de ser manuseado, em condições mais
brandas, milhares de anos já terão passado. As implicações deste longo tempo de
contato dos argilominerais com uma fonte radioativa vão desde o seu ressecamento
inicial até uma progressiva mudança de fase, de uma montmorillonita para ilita por
exemplo. (PUSCH, 2006) (PUSCH et al., 2003).

3.6.2 Argilas Pilarizadas
A modificação das argilas naturais pelo procedimento de pilarização leva a
melhoria de diversas propriedades, como citado anteriormente. Dito isso, abre-se um
leque de aplicações para esses materiais.
Assim, as aplicações podem variar de acordo com o tipo de pilares que
encontram-se na região interlamelar do argilomineral. A aplicação em processos de
FCC´s foi o ponto alto das argilas pilarizadas com alumínio, em geral, processos de
craqueamento e aplicações catalíticas dominam as aplicações deste material. A Tabela 3
ilustra uma série de aplicações com os respectivos tipos de pilares.
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Tabela 3. Aplicações de argilas pilarizadas com diferentes tipos de pilares.

Tipo de Pilar

Aplicação

Referencia

Al/Pd

Oxidação do clorobenzeno

(AZNÁREZ et al., 2015)

Zr/Cu

Conversão de metanol

(SUN KOU et al., 2003)

Al

Remoção de thiabendazol

(ROCA JALIL et al., 2014)

Al/Cr

Oxidação de propeno

(MATA et al., 2007)

Al/Ga/Cr

Conversão do cumeno

(BRADLEY, S.M.; KYDD,
1993)

Al/Cr

Adsorção de Benzeno

(DING; ZUO; QI, 2015)

Al/Zr

Remoção de corantes

(GIL et al., 2011)

Ti/Al

Craqueamento de cumeno

(SWARNAKAR; BRANDT;
KYDD, 1996)

Al/Fe/Ce

Oxidação de fenóis

(CARRIAZO et al., 2005)

Al/Fe

Pirólise do polietileno

(DE STEFANIS et al., 2013)

Al/Zr

Alquilação de benzeno

(GUERRA et al., 2008)

Fe

Fischer-Tropsch

(RIGHTOR; TZOU;
PINNAVAIA, 1991)

Observa-se na Tabela 3 a grande variabilidade de aplicações as quais as argilas
pilarizadas podem ser empregadas. Diferentemente das argilas naturais, as pilarizadas
acabam por encontrar uma concorrência muito grande com materiais tais como as
zeólitas, que acabam levando vantagem em diversas aplicações industriais. Em virtude
disso, as argilas pilarizadas são de profundo interesse científico com uma inclinação
positiva para voltar a ser protagonista no tocante de grandes aplicações industriais.
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Argilas são materiais de interesse devido as suas diversas propriedades, podendo
assim serem “moldadas” a diversos tipos de aplicações, apresentando assim uma
importância dentro de um cenário econômico mundial.
Os capítulos anteriores apresentaram uma revisão sobre as estruturas que esses
materiais podem ter, assim como algumas de suas propriedades mais importantes, como
o inchamento, a capacidade de troca catiônica, a acidez e a porosidade. Essas
propriedades podem determinar qual a melhor aplicação.
Como visto, há a possibilidade de promover uma melhora nas propriedades,
com procedimentos como a pilarização, que possibilita aumentar a acidez, textura
porosa, entre outras propriedades.
A partir de materiais que possuem inicialmente um baixo custo, porém de uma
alta complexidade e com uma gama de aplicações e procedimentos que os colocam em
destaque em pesquisas cientificas e procedimentos industriais atuais.
Em virtude disso, este trabalho teve como objetivos: caracterizar quatro argilas
naturais brasileiras e uma argila bentonita natural comercial, posteriormente, aplicar o
processo de pilarização utilizando polihidróxido de alumínio como precursor para a
formação dos pilares, por fim caracterizar os materiais pilarizados.
Nos capítulos seguintes, será apresentada a metodologia utilizada no
beneficiamento das argilas naturais brasileiras, assim como no processo de pilarização.
Posteriormente uma discussão sobre as origens das argilas brasileiras utilizadas neste
trabalho, assim como será apresentado os resultados obtidos através das diferentes
técnicas de caracterização utilizadas.
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METODOLOGIA EXPERIMENTAL
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
Inicialmente, neste trabalho foram beneficiadas quatro argilas naturais uma
argila comercial, empregou-se um procedimento de pilarização, produzindo cinco
amostras pilarizadas. Todos os materiais foram avaliados quanto as suas propriedades
físico-químicas para uma futura aplicação.

4.1 BENEFICIAMENTO
4.1.1 Origem das Amostras Naturais
As amostras naturais foram cedidas pelo Centro de Tecnologia Mineral
(CETEM) através do Professor Doutor Luiz C. Bertolino. As amostras denominadas
FCN, CN Clara e CN Cinza, tem sua origem na Fazenda Campos Novos, na cidade de
Cubati, situadas no norte do estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil. Cubati
apresenta coordenadas 06°45’28” de latitude sul e 36°28’15” de longitude oeste. A
amostra Bofe é comercialmente utilizada e é extraída próxima a cidade de Boa Vista, na
localidade de Lajes e apresenta as coordenadas 7°18’02.4” de latitude sul e 36°12’00.4”
de longitude oeste.
Nos parágrafos a seguir, serão discutidas as origens das argilas naturais
beneficiadas, sendo essas, as amostras da Fazenda Campos Novos (FCN, Clara e Cinza)
e a amostra da região de Lajes (Bofe). Não será discutida a origem da argila natural
comercial, pois essa informação não é repassada pelo fabricante.

4.1.2 Características Geológicas
A estrutura geológica presente no município de Cubati é derivada da Formação
Campos Novos datando do período Cenozoico, do período Neoproterozoico e também
do Paleproterozóico. Essa formação é composta por arenitos e argilitos, os quais
possuem exploração industrial devido ao seu conteúdo de argilominerais presente.
(TONNESEN, 2012).
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A hipótese mais aceita diz que a bentonita presente nesta região foi formada
inicialmente com o depósito de material proveniente de atividades vulcânicas, tais como
vidros vulcânicos, depositados em paleodepressões e ambientes lacustres, além disso,
pode ter ocorrido também o depósito de material orgânico. Dessa forma a
desvitrificação deste material em um ambiente alcalino foi propicio para a formação das
esmectitas formadas na região. (TONNESEN, 2012).

4.1.3 Coleta do Material
As amostras foram coletadas nas localidades pelo Professor Luiz Carlos
Bertolino, para a amostra FCN foi coletado cerca de 6 kg de argila, em seguida foi
denominado as camadas coletadas, na Figura 10 pode-se observar as camadas referentes
as diferentes porções.

Figura 10. Camadas de argilas provenientes da região da Fazenda Campos Novos.

Fonte: Luiz Carlos Bertolino.
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Pelo processo de formação, as argilas acomodam-se em camadas relativas a
deposição de cada material, na Figura 10 observa-se como se dispõe essas camadas. A
argila FCN, por exemplo, foi retirada da fração FCN AR2.
Para as amostras CN Clara e CN Cinza, foi retirada uma quantia de cerca de 40
kg, as quais foram secas ao sol por 8 h antes de serem armazenadas. (TONNESEN,
2012).

4.1.4 Beneficiamento das Amostras
No período entre os dias 26 e 30 de abril do ano de 2015, no CETEM, foi
realizado as etapas presentes na Figura 10. Onde as amostras FCN, CN Clara, CN Cinza
e Bofe, passaram por processos de beneficiamento para retirar impurezas provenientes
da coleta inicial das amostras. Assim, as amostras obtidas foram denominadas como
Argilas Brutas, pois passaram por apenas um processo de secagem.
A Figura 11 apresenta o processo de beneficiamento das amostras.
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Figura 11. Fluxograma do processo de beneficiamento

Fonte: Autor.
A Figura 11 ilustra todas as etapas do processo de beneficiamento das amostras
da jazida, onde partindo de um material denominado bruto devido aos poucos
processamentos as quais as amostras foram submetidas, busca-se chegar a um material
de maior valor agregado. Inicialmente as amostras foram maceradas e passadas em uma
peneira de 16 mesh (abertura de 1,19 mm), posteriormente, foram levadas para o
peneiramento a úmido. Observam-se na Figura 12 os materiais utilizados na primeira
etapa do processo de peneiramento.
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Figura 12. Maceração e classificação em peneira de 16 mesh.

Fonte: Autor.

Após a classificação granulométrica, o material obtido foi homogeneizado e
levado para a segunda etapa do procedimento sendo esta o peneiramento a úmido. Nesta
etapa uma suspensão argila + água é passada através de uma série de peneiras com
abertura variando de 110 a 325 mesh. No final, foram obtidos dois produtos: um que
ficou retido na peneira de 325# (abertura de 0,044 mm) e outro que foi recolhido ainda
em suspensão. A Figura 13 apresenta como funciona este processo, observa-se o
conjunto de peneiras por onde as amostras passam até o seu recolhimento posterior a
peneira de 325#.
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Figura 13. Preparação da suspensão (amostra + água) e peneiramento.

Fonte: Autor.

A seguir, na terceira etapa, é realizada a separação magnética em campo
de alta intensidade, utilizando o separador magnético Boxmag Rapid. A Figura 14
apresenta o separador magnético utilizado, de modelo Boxmag Rapid.
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Figura 14. Separador magnético Boxmag Rapid.

Fonte: Autor.
Nesta etapa as polpas (água + argila) provenientes da etapa de peneiramento a
úmido são vertidas do topo do separador, percorrendo um caminho vertical até o
recipiente de recolhimento logo abaixo do equipamento. Na metade deste caminho as
amostras encontram uma malha metálica que tem por finalidade, reter as partículas,
além de aumentar o tempo que as amostras passam pelo campo eletromagnético,
ocorrendo assim a separação magnética do material.
Após a separação magnética, as amostras passaram por um processo de filtração.
Em seguida o cilindro é pressurizado a ar, fazendo com que a água seja retirada.
Depois de filtradas, as amostras foram secas lentamente em uma estufa a 30 ºC.
As frações magnéticas tem sua importância, pois possivelmente possuem quantidades
elevadas de ferro, o que pode levar a algumas aplicações futuras.
As frações não magnéticas, após secas foram desagregadas em um moinho
rotativo de bolas, de marca Fritsch pulverissete 6.
A Figura 15 apresenta o equipamento utilizado.
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Figura 15. Moinho de bolas Fritsch modelo Pulverisette 6.

Fonte: Autor.
A pulverização do material ocorreu utilizando rotação de 380 rpm em porta
amostra de ágata com esferas de também de ágata, por tempos de 3 a 5 minutos. A
Figura 15 ilustra este procedimento.

Figura 16. A imagem da esquerda traz a amostra antes de passar pelo moinho, a da direita após o
processo de moagem.

Fonte: Autor.
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Finalizando o procedimento, as amostras são novamente pesadas para
posteriormente calcular as perdas relativas a cada etapa do processo.

4.2 PILARIZAÇÃO
Para o procedimento de pilarização foram escolhidas cinco argilas, uma argila
bentonita comercial (Sigma Aldrich) e outras quatro argilas provenientes do
procedimento de beneficiamento citado no Beneficiamento, (BOFE, CN Clara, CN
Cinza e FCN AR2).
Este procedimento pode ser divido em quatro etapas, sendo elas a preparação da
solução pilarizante, a intercalação da argila com a solução, o processo de filtração e
lavagem da amostra intercalada e a calcinação, onde se obtém a argila pilarizada.
Para a primeira etapa utilizou-se dois reagentes: Cloreto de Alumínio
Hexahidratado (Sigma Aldrich) e Hidróxido de Sódio (Merck) em quantidades quais a
relação de número de mols entre eles (NaOH/AlCl3) fosse igual a 2. Para esta etapa os
pH´s relativos a solução de cloreto de alumínio e de hidróxido de sódio foram
respectivamente de 4 e 14.
No final do procedimento, obtêm-se uma quantidade de alumínio de
aproximadamente 15 meq de Al+3.. (PERGHER; SPRUNG, 2005).
A Figura 17 apresenta este procedimento.
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Figura 17. Fluxograma relativo ao preparo da solução pilarizante.

Fonte: Autor.

A segunda etapa consiste no procedimento de intercalação, onde a solução
pilarizante entra em contato com a suspensão da argila (argila pré-expandida em água).
Para os experimentos apresentados aqui, escolheu-se uma relação de 15 meq Al/g de
argila. Para esta etapa o valor de pH medido para a suspensão (argila + água) foi de
aproximadamente 9, enquanto que solução pilarizante apresentou um pH de 4. Em
seguida, a terceira etapa a ser realizada é a filtração e retirada do excesso de cloretos da
amostra, para depois serem secas, maceradas e por fim calcinadas (quarta etapa),
finalizando o processo de pilarizadas, estas etapas estão apresentadas na Figura 18.
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Figura 18. Procedimento de pilarização.

Fonte: Autor.

Cada etapa possui características distintas que foram levadas em conta, para que
no final se obtenha o material desejado. Na primeira etapa (Figura 17), a velocidade do
gotejamento foi de aproximadamente 1 gota por segundo. Na segunda etapa a
quantidade de água foi medida utilizando-se a relação de 100 mL de água destilada para
cada grama de argila utilizada. (Pergher e Sprung, 2005). Já na terceira etapa, em
intervalos de tempo medidos através da quantidade de água que passou pela amostra, foi
coletado alíquotas para realização do teste de cloretos com nitrato de prata, assim que,
neste teste, não houve mais a precipitação de cloreto de prata, a filtração era terminada e
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a amostra levada a estufa. Na última etapa a calcinação do material deu-se em forno
mufla, calcinando cada amostra individualmente. A rama de calcinação utilizada seguiu
os seguintes passo: de temperatura ambiente até 150 °C, á 5 °C/min, permanecendo por
30 min, de 150 °C até 450 °C, á 5 °C/min, permanecendo por 180 min.
Como nomenclatura, foi utilizado os nomes das amostras naturais fornecidas
pelo CETEM, onde CN é uma abreviação de Campos Novos, e FCN, Fazenda Campos
novos. A amostra que leva o nome de Natural Comercial, foi adquirida da empresa
Sigma-Aldrich.
Na Tabela 4 estão apresentadas as nomenclaturas para as amostras pilarizadas,
sendo assim os seus precursores são as amostras naturais.
Tabela 4. Nomenclatura das amostras pilarizadas.

Nomenclatura
AP01
AP02
AP03
AP04
AP05

Amostra
Argila Natural Comercial Pilarizada
Argila CN Clara Pilarizada
Argila CN Cinza Pilarizada
Argila Bofe Pilarizada
Argila FCN Pilarizada

Fonte: Autor.
A nomenclatura presente na Tabela 4 segue a ordem em que as argilas naturais
passarão pelo processo de pilarização, sendo assim, uma nova nomenclatura é adotada
para diferenciar os novos materiais obtidos. Como forma de organizar e denominar os
materiais pilarizados, adotou-se uma nomenclatura onde, as inicias “AP” são referentes
a argila pilarizada, o número é referente a argila natural, dessa forma AP01 é referente a
argila pilarizada a qual a argila precursora utilizada foi a argila natural comercial, e
assim segue para todas as amostras beneficiadas.
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4.3 CARACTERIZAÇÃO
A definição das características das amostras apresentadas neste trabalho foram
definidas através de algumas técnicas de caracterização que serão descritas a seguir. As
técnicas foram aplicadas em geral para todas amostras, tanto as naturais quanto as
pilarizadas, de forma a obter-se o máximo de informações.

4.3.1 Difração de raios X
A técnica de difração de raios X (DRX) tem como objetivo identificar e
quantificar as fases cristalinas presentes no material. Isso é atingido pela incidência de
um feixe de raios X diretamente na amostra, quando o feixe atinge uma repetição de
planos, os mesmos são refletidos e um detector os capta, após, o sinal é transformado
em um difratograma onde o eixo “x” marca o ângulo do feixe refletido e o eixo “y” sua
intensidade, um material altamente cristalino, apresentará um sinal intenso no eixo y.
Através da análise das reflexões presentes no difratograma pode-se determinar a
identidade do material, assim como as fases presentes, quantificar suas fases e também
determinar parâmetros de sua célula unitária.
As amostras de argilas naturais e pilarizadas presente neste trabalho foram
caracterizados um difratômetro Bruker D2 Phaser utilizando radiação CuKα (λ=1,54Å)
com um filtro de Ni, com passo de 0,02 º, corrente de 10 mA, voltagem de 30kV,
utilizando um detector Lynxeye, com fenda divergente de 0,6 mm, fenda central de 0,5
mm para as amostras naturais. Para as amostras pilarizadas utilizou-se uma fenda
divergente de 0,1 mm, tempo de 0,2 s, anti-airscatteringscreen de 1 mm e fenda
convergente de 3 mm.
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4.3.2 Análise Termogravimétrica (TG)
Através da análise termogravimétrica em argilas e argilominerais é possível
determinar a sua estabilidade térmica assim como se há a presença de compostos como
água, orgânicos, entre outros.
As curvas de perda de massa são determinadas através do aquecimento
controlado de uma quantidade determinada de amostra. Após, pode-se efetuar a
derivada do sinal obtido, com DTG (Derivada da análise termogravimétrica) é possível
ter uma noção melhor dos eventos de perda de massa que ocorrem durante a análise.
A análise termogravimétrica foi conduzida em um equipamento Tg Tarsus,
netzsch, com uma rampa de aquecimento de 10 ºC/min até 900 graus em cadinho de
platina.

4.3.3 Infravermelho (ATR IV)
A análise na região de Infravermelho, usualmente é mais utilizada para
compostos orgânicos, onde pode-se identificar os grupos funcionais presentes, assim
como as ligações entre carbonos e oxigênios através do sinal transmitido pela frequência
de vibração dessas ligações em um comprimento de onda específico.
Para sólidos como as argilas, pode-se obter informações como a presença de
quartzo, água, as ligações entre os silícios presentes nos tetraedros com os oxigênios a
eles ligados, vibrações das ligações entre os alumínios e os oxigênios e hidroxilas
presentes no material.
As amostras foram caracterizadas através do método de refletância total
atenuada (ATR da sigla em inglês), onde um cristal com um índice de refração elevado
e baixa absorção na região do infravermelho entra em contato com a amostra
produzindo um espectro.
As amostras foram analisadas utilizando-se de um feixe infravermelho médio,
com comprimento de onda variando entre 2,5 e 50 µm, fornecendo assim uma faixa de
número de ondas de 4000 a 500 cm-1.
As amostras foram caracterizadas em um aparelho Spectrum 65 FT-IR
spectrometer Perkin Elmer com um ATR acoplado.
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4.3.4 Análise Textural
A análise textural de um material poroso fornece informações a cerca da
morfologia e estrutura de materiais porosos, pode-se obter através desta técnica
informações de área específica, volume de poros, distribuição de tamanho de poros,
entre outras informações.
A técnica de análise textural utilizada neste trabalho foi a adsorção e dessorção
de gases, no caso, nitrogênio a 77 K. Onde, alguns métodos matemáticos foram
utilizados para analisar os dados presentes nas isotermas, a aplicação dos métodos se faz
necessária pois para verificar exatamente as características de cada amostras é
necessário a escolha de uma faixa de aplicação para os métodos e isso pode mudar de
amostra para amostra.
Para análise de área específica utilizou-se o método de Brunauer-Emmet-Teller
(BET). Neste método é interessante que alguns parâmetros sejam verificados para obterse um valor de área especifica mais aproximado da realidade. Utilizando-se de
nitrogênio como molécula sonda, podemos chamar a área especifica de “aparente”, pois,
devido a como a molécula de nitrogênio é adsorvida, pode ser criada uma “sombra” na
superfície do material referente ao tamanho da molécula. Dentro da expressão
matemática há uma constante denominada C, onde o seu valor pode ser correlacionado
com a energia da interação entre o adsorbato e adsorvente, quando C torna-se negativo,
faz-se necessária uma correção na faixa de p/p0 escolhida para aplicação do método. O
valor de R2 referente aos pontos escolhidos para aplicação do método deve ser o mais
próximo de 1, apresentando uma boa correlação. Assim como o ponto onde a
quantidade adsorvida forma uma monocamada, ponto este, denominado de “ponto B”
O método empregado para determinação do volume de microporos e área
especifica de microporos foi αs-plot, onde a faixa escolhida é comparada com uma
isoterma padrão formada a partir de um sólido não poroso. A isoterma padrão utilizada
foi de uma argila pilarizada de alumínio a qual passou por um tratamento térmico, o
qual provocou o colapso das lamelas e assim tornando-a não porosa e com uma área
específica baixa. Assim como o método BET, o método αs-plot também aplica-se uma
faixa de pressões relativas.
Outra metodologia que pode ser aplicada para determinação do volume de
microporos é o modelo de Dubinin-Radushkevich (DR), método este que foi aplicado
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para determinação de volume de microporos empregando dados obtidos através das
isotermas de adsorção e dessorção de CO2 a 273,15 K. O modelo de Barret-JoynerHalenda (BJH) foi aplicado para determinação da distribuição de mesoporos.
Também foi aplicado o método de Horvath e Kawazoe (H.K.) para calcular a
distribuição de tamanhos de microporos utilizando-se de correções para poros tipo
fenda. Neste método aplica-se os cálculos matemáticos para a criação de um gráfico que
dispões a distribuição do tamanho de microporos, para isto são aplicados fatores de
correções relativos ao tipo de gás utilizado como molécula sonda, assim como também
valores relativos as características da amostra. Este método foi aplicado para cálculo da
distribuição do tamanho de microporos utilizando-se de nitrogênio e dióxido de carbono
como moléculas sonda. A Regra de Gurvich foi aplicada para determinação do volume
total de poros, onde o valor de volume total de poros é determinado a partir de um ponto
onde a pressão relativa é a mais próxima de 1, onde a saturação se dá por completo.
Os valores presentes nas Tabelas 5 e 6 são referentes as faixas de aplicações dos
métodos matemáticos descritos acima.

Tabela 5. Valores de pressão relativa adotados para retirada dos dados presentes na Tabela 12.

Amostra

α-Plot

BET

Gurvich

Faixa(p/p0)

R2

Faixa(p/p0)

R2

p/po

Vads(cm3/g)

Nat. Com.

0,04-0,17

0,99999

0,09-027

0,9999

0,984

63,93

CN Clara

0,04-0,15

0,9999

0,23-0,37

0,99999 0,985

88,25

CN Cinza

0,03-0,15

0,99999

0,19-0,3

0,999

0,984

87,20

Bofe

0,04-0,15

0,9999

0,15-0,25

0,999

0,984

119,21

FCN

0,04-0,15

0,9999

0,11-0,21

0,999

0,984

89,05

Fonte: Autor.
Assim, esses dados servem como base para comprovação dos valores que serão
apresentados durante o trabalho.
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Tabela 6. Dados utilizados para obtenção dos valores apresentados na Tabela 15 para as amostras AP01,
AP02, AP03, AP04, AP05.

Amostra

α-Plot

BET

Gurvich

Faixa(p/p0)

R2

Faixa(p/p0)

R2

p/po

Vads(cm3/g)

AP01

0,002-0,05

0,9999

0,21-0,50

0,999

0,984

115,54

AP02

0,005-0,07

0,9999

0,17-0,42

0,999

0,984

90,48

AP03

0,001-0,07

0,9999

0,19-0,47

0,999

0,984

92,96

AP04

0,001-0,04

0,9999

0,11-0,30

0,9999

0,984

129,14

AP05

0,007-0,07

0,9999

0,27-0,47

0,9999

0,984

90,68

Fonte: Autor.
As análises texturais presentes nesta dissertação foram realizadas no Laboratório
de Sólidos Porosos (LabSoP) situado na Universidade Nacional de San Luis, sob a
orientação do Professor Doutor Karim Sapag e do aluno de Pós Doutorado Jhonny V.
Rocha. O equipamento utilizado para adsorção/dessorção de nitrogênio foi um
sortometro Micromeritcs, modelo ASAP 2010, com bomba turbomolecular, a uma
temperatura constante de aproximadamente 77 K.
Previamente os porta amostras foram tratados a uma temperatura de 150 ºC por
um tempo de 8 h. em vácuo, para ter-se certeza de que o porta amostras encontra-se
limpo de impurezas, após, pesou uma quantidade de amostra relativa a sua área
específica esperada, levando em conta informações cedidas pelo fabricante, efetua-se
um cálculo para determinar a massa a ser pesada. Após, as amostras foram tratadas a
uma temperatura de 60 ºC por um tempo de 2 h. então elevou-se a temperatura até
200 ºC, em vácuo, durante a noite.
Para a análise de adsorção de dióxido de carbono (CO2) a 273,15 K, uma
quantidade amostra foi pesada, tratada a 150 ºC por 8 h. Os dados das isotermas
passaram por um tratamento para corrigir a adsorção que ocorre pelo porta amostra,
para isso foi realizada uma análise com o porta amostra vazio e posteriormente foi
realizada a correção dos dados das amostras com os dados do porta amostra vazio.
Esta análise foi realizada em um equipamento Micromeritcs, modelo ASAP
2050, a uma temperatura constante de 273,15 K.
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4.3.5 Tamanho de partícula.
A análise de tamanho de partícula torna-se uma ferramenta de larga utilização
para obter-se dados a cerca da distribuição do tamanho de partículas de certos materiais,
quando relacionado a outras técnicas como as microscopias que denotam utilizar
equipamentos de complexidade e custos elevados.
Durante o procedimento de beneficiamento das amostras nas dependências do
Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), as amostras CN Clara, CN Cinza, Bofe e
FCN, foram submetidas a análise de distribuição de tamanhos de partícula, onde uma
quantidade de amostra é diluída em água destilada e agitada por cerca de 3 minutos,
após a solução é inserida no equipamento e as amostras analisadas.
A análise ocorre através de um feixe de laser que é obstruído pelas partículas das
amostras que passam através deste feixe carregados por um fluxo de água. Após cada
análise, a água presente no equipamento é trocada e feito uma lavagem, observando a
quantidade de luz do feixe que chega ao detector, dessa forma é possível fazer uma
limpeza completa do equipamento.
Para esta análise utilizou-se um equipamento Malvern modelo MS2000E.

4.3.6 Análise Química
A análise química foi realizada através da técnica de espectrometria de
fluorescência de raios X, onde um feixe de elétrons emitidos através de uma fonte
catódica, permitindo a identificação de espécies atômicas.
Neste trabalho realizou-se as análise químicas em dois equipamentos, as
amostras CN Clara, CN Cinza, Bofe e FCN foram analisadas pelo professor Luis C.
Bertolino nas dependências do CETEM , utilizando-se um equipamento Bruker
As análises químicas por fluorescência de raios-X foram realizadas por uma
varredura semiquantitativa em amostras previamente moídas abaixo de 0,074 mm e
fundidas com tetraborato de lítio a uma temperatura de 1.000 ºC, na proporção de 1:6
amostra/fundente.
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4.3.8 Microscopia Eletrônica de Varredura
A identificação dos minerais, sua composição e as relações texturais das
amostras foram determinadas no microscópio eletrônico de varredura (MEV)
Hitachi Modelo TM3030 Plus, equipado com um sistema de microanálise química
por dispersão de energia (EDS) Bruker Quantax. As amostras foram recobertas com
ouro antes da análise.

4.3.9 Capacidade de Troca Catiônica
O procedimento adotado para determinação da capacidade de troca catiônica
total, foi o da complexometria utilizando-se do composto cloreto de hexamincobalto
(III).
Onde, inicialmente, uma solução 0,025 mol/L do composto foi preparado, em
seguida, aproximadamente 0,5 g de cada amostra foi posto em contato com 10 mL
da solução de cobalto, em agitação magnética, por um tempo de 7 h.
Findado este tempo, a solução foi centrifugada a 2000 rpm por um tempo de 20
minutos, filtrada utilizando-se filtro milipore de 0,42 m e analisada em espectro de
uv-vis no comprimento de onda de 475 nm.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise dos dados obtidos através das técnicas descritas no final do capítulo
anterior será abordada neste capítulo. Inicialmente se apresentará um balanço de massas
do processo de beneficiamento pelo qual as amostras naturais passaram. Em seguinte, se
apresentará os resultados das caracterizações das amostras naturais e de suas análogas
pilarizadas apresentando uma discussão dos mesmos.

5.1 ARGILAS NATURAIS
Todo o beneficiamento pode levar a perdas significativas de material em
diversas etapas, a Tabela 7 tem como objetivo apresentar as massas relativas as
amostras nas diferentes etapas deste procedimento.
Tabela 7. Valores de peso das amostras beneficiadas.

Amostra

Peso
Inicial (g)

+325#
(g)

-325# mag -325# ñ mag Perda*

Perda

(g)

Total

(g)

(g)

( %)
FCN

555,0

323,0

7,3

159,2

65,5

71,0

CN Clara

530,9

236,1

10,0

184,7

99,1

65,0

CN Cinza

849,3

342,4

67,6

269,0

170,2

68,3

BOFE

802,3

251,2

16,4

365,8

168,8

54,4

Fonte: Autor
*Valor perdidos em diversas partes dos processos.

Observa-se na Tabela 7, as quantidades de materiais obtidos em cada processo.
A amostra FCN apresentou a maior porcentagem de rejeito (+325#), sendo este valor
cerca de 58 %. A amostra CN Cinza apresentou uma fração magnética de ~ 13 %, em
relação a fração -325# . A amostra BOFE apresentou uma fração -325# não magnética
de 45% sendo este o maior rendimento entre as amostras. A amostra BOFE também
apresentou a maior perda percentual durante o processo, ~ 21 %. Essas perdas ocorrem
em maior quantidade no processo de filtração, onde o excesso de água proveniente da
decantação do material é retirado para facilitar a filtração. Porém esse fato aumenta
perdas de material que poderia ser de interesse. O beneficiamento desses materiais se
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faz importante quando observamos o valor que fica retido na peneira de 325# (fração +
325# (0,044 mm)).
Outra etapa importante é a retirada da fração magnética, nesta etapa as perdas
são menos significativas em comparação com as outras etapas do processo de
beneficiamento, porém, caso o material magnético não fosse removido, este poderia
interferir diretamente em processos futuros, tais como a pilarização.
As amostras de argilas naturais beneficiadas foram inicialmente analisadas por
difração de raios X, podendo assim identificar quais os argilominerais presentes. A
Figura 19 apresenta os difratogramas das amostras (a) Natural Comercial, (b) CN Clara,
(c) CN Cinza, (d) Bofe e (e) FCN.
Figura 19. Difratogramas de raios X das amostras: Natural Comercial (a), CN Clara (b), CN Cinza (c),
Bofe (d), FCN (e).

Fonte: Autor.
Legenda: c - Caulinita; e – Esmectita; q – Quartzo, cb – Cristobalita.
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Observa-se na Figura 19 as reflexões características do argilomineral
montmorillonita, em especial a reflexão do plano (001) que para as amostras
beneficiadas (CN Clara, CN Cinza, Bofe, FCN) mostram um espaçamento basal de
aproximadamente 1,54 nm, o que é um indicativo que essas amostras são policatiônicas,
característica das argilas brasileiras. (BATISTA et al., 2009) (AMORIM et al., 2005).
Assim, pondendo conter cátions de sódio e cálcio na região interlamelar da amostra. A
amostra Natural Comercial, apresenta um espaçamento menor em relação as amostras
beneficiadas, isso pode ser um indicativo de que seus cátions sejam em sua grande
maioria sódio, ou um indicativo em relação a quantidade de água presente entre as
lamelas das argilas. Nota-se também que as amostras apresentam diferentes
concentrações de quartzo, nas amostras FCN, Bofe e Natural comercial em maiores
quantidades em relação a fase montmorillonita, enquanto nas amostras CN Clara e CN
Cinza, em concentrações reduzidas. Assim como as amostras Natural Comercial e Bofe
também apresentaram uma quantidade de cristobalita.
As capacidades de troca catiônica estão representadas na Tabela 8.

Tabela 8. Capacidades de trocas catiônicas.

Amostras

CTC´s (meq/100 g)

Natural Comercial

70,6

CN Clara

73,9

CN Cinza

61,1

Bofe

60,3

FCN

60,1

Fonte: Autor.
Nota-se que as capacidades de troca catiônica observadas para estas amostras,
através da metodologia utilizando-se de cobalto, fornecem informações a cerca da
quantidade total de cátions trocados. Dessa maneira observa-se que a melhor capacidade
de troca catiônica obtida foi da amostra CN Clara (~73 meq/100g), este valor também é
próximo para a amostra Natural Comercia (~ 70,6 meq/100g). As amostras CN Cinza,
Bofe e FCN apresentaram valores abaixo das demais porém similares entre si (~ 60
meq/100g).
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Os valores de CTC´s apresentados encontram-se próximos do limite inferior
reportado pela literatura (entre 80 – 150 meq/100 g), o que pode ser relacionado a
metodologia empregada para determinação desta propriedade.
Através da análise térmica pode-se observar as perdas de massa devido a
degradação do material perante uma fonte de calor e dessa forma determinar sua
estabilidade térmica. Além disto, pode-se identificar no caso de argilas, quais os
constituintes catiônicos da região interlamelar.
A Figura 20 apresenta as curvas de perda de massa para as amostras de argilas
naturais.
Figura 20. Curvas de perda de massa para as amostras de argilas naturais: Natural Comercial (a), CN
Clara(b), CN Cinza (c), Bofe (d) e FCN (e).

Fonte: Autor.
Através das curvas apresentadas na Figura 20, pode-se observar que o material
que apresenta uma melhor estabilidade térmica é a amostra Natural Comercial, devido a
perda de massa na faixa de temperatura acima de 600 °C. Dentre as amostras
beneficiadas, a amostra Bofe apresenta uma menor perda de no evento que ocorre
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próximo aos 500 ºC. Para melhor observar as etapas que ocorrem durante as perdas de
massa, a Figura 21 apresenta as derivadas das curvas de perda de massa.

Figura 21. Curvas de DTG (Derivada da análise Termo Gravimétrica) para as amostras Natural
Comercial (a), CN Clara (b), CN Cinza (c), Bofe (d) e FCN (e), as derivadas são relativas as curvas
apresentadas na Figura 20.

Fonte: Autor.

Observa-se através das derivadas apresentas na Figura 21 que ocorreram dois
eventos, porém, se separarmos as amostras beneficiadas (CN Clara, CN Cinza, Bofe e
FCN) da amostra Natural Comercial, vemos que o segundo evento ocorre em uma
temperatura mais elevada que as demais. A Tabela 9 apresenta os valores de perdas de
massa e de pico para as amostras correspondentes. Como na Figura 20, a Tabela 9
apresenta três regiões de perda de massa, para melhor visualização dos resultados.
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Tabela 9. Resultados temperatura de pico e perda de massa para as amostras Natural Comercial, CN
Clara, CN Cinza, Bofe e FCN. Dados complementares às Figuras 19 e 20.

Etapa/Amostra
I

II

III

Evento

Temperatura pico (ºC)

Perda de massa (%)

Natural Com.

1

61

5,73

CN Clara

1

78

8,52

CN Cinza

1

78

7,38

Bofe

1

76

7,32

FCN

1

76

8,29

CN Clara

1

476

5,81

CN Cinza

1

482

6,71

Bofe

1

468

4,26

FCN

1

484

7,02

Natural Com.

1

686

4,63

Fonte: Autor.
A partir dos dados apresentados na Tabela 9, juntamente com as curvas as quais
foram fontes para tais dados apresentadas nas Figuras 20 e 21 pode-se chegar a
conclusão de que na região interlamelar das argilas beneficiadas há de fato uma
composição de mais de um tipo de cátion, em sua maioria monovalente, com uma
possível presença de cátions bivalentes.
As etapas de perda de massa em argilominerais usualmente segue o que está
apresentado nas figuras citadas, onde ocorre uma perda inicial em uma faixa de
temperatura entre 30 ºC e 100 ºC indicando a saída de água fracamente adsorvida, essa
perda inicial indica também qual o cátion presente na região interlamelar, no caso de
houver apenas um evento de perda, esse cátion será monovalente, podendo ser o sódio,
no caso de ocorrer duas etapas distintas, o cátion será bivalente podendo assim, ser o
cálcio.
No caso da primeira etapa presente na Figura 21 observa-se que há a ocorrência
de uma banda bem definida e outra que aparenta uma leve formação entre as
temperaturas de 100 e 200 ºC. Isso indica que provavelmente há uma mistura de cátions
mono e bivalentes nestas amostras, o que posteriormente poderá ser confirmado pela
análise química dos materiais.
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A segunda etapa de perda de massa é relativa ao processo de desidroxilação das
lamelas camadas octaédricas, essa etapa ocorre entre as temperaturas de 350 e 600 °C.
Estes dados são relativos às etapas de perda de massas para amostras CN Clara, Cinza,
Bofe e FCN, para a amostra Natural Comercial, o que pode estar ocorrendo é a
decomposição das lamelas do material, evento este que ocorre em temperaturas acima
de 600 °C, mostrando que este material é mais estável termicamente em relação as
outras amostras. (SUN KOU; MENDIOROZ; GUIJARRO, 1998) (SUN et al., 2013).
As perdas de massas totais são relativas à massa inicial usada, podendo todos os
materiais serem comparados entre si. Como as massas iniciais são muito semelhantes
(~180mg) não teremos efeitos de deslocamento de picos devido a uma maior quantidade
de uma amostra em relação a outra.
A amostra que apresentou uma maior perda de massa foi a amostra beneficiada
FCN, com uma perda total de massa de 15,3 %, em seguida a amostra CN Clara com
15,2 %, CN Cinza com 14,09 %, Bofe com 11,5 % e por fim, Natural Comercial com
10,3 %.
As perdas de massa apresentadas por estes materiais na primeira etapa, podem
estar associados à quantidade de água que cada um tende adsorver, devido a este fato,
pode-se associar a perda de massa da amostra Natural Comercial com o seu
difratograma de raios X. Assim, como a perda de massa foi inferior as outras amostras
devido a pouca presença de água adsorvida, isto justifica o valor de espaçamento basal
menor (~1,3 nm) encontrado para esta amostra.
A análise química realizada nas amostras beneficiadas apresentou como maiores
constituintes o silício e alumínio, como era de se esperar uma vez que são
aluminossilicatos. Como terceiro elemento, aparece o ferro com porcentagens
aproximas aos 5 %. A Tabela 10 resume os resultados mais significativos de cada
amostra.
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Tabela 10. Resultados de análises químicas (% peso).

Óxido

Natural C*

CN Clara

CN Cinza

Bofe

FCN

(%).

(%)

(%)

(%)

(%)

SiO2

65,51

65,60

56,50

66,40

51,20

Al2O3

22,71

16,10

22,20

14,40

26,10

MgO

3,20

2,50

3,07

2,80

2,70

CaO

1,60

0,94

0,58

0,80

0,39

Na2O

1,80

0,27

0,52

1,17

N.D.

Fe2O3

3,75

5,70

3,90

5,52

3,60

Fonte: (TONNESEN, 2012). * Autor.
N.D. não detectado.
As amostras naturais apresentam uma quantidade de silício e alumino condizente
com o que a literatura apresenta para o argilomineral montmorillonita. (COSTA;
MELO; PASKOCIMAS, 2013) (BERNIER; ADMAIAI; GRANGE, 1991). Nesta
análise em questão observa-se a presença e a quantidade dos cátions sódio
(monovalente) e cálcio e magnésio (bivalentes). Suportando os dados obtidos pela
análise termogravimética, vemos que nas amostras beneficiadas há a presença de ambos
os cátions. Para a mostra Natural comercial, observa-se a presença de cálcio em
quantidades similares a de sódio.
O ferro é outro elemento muito presente em argilas, podendo estar disposto na
região interlamelar como cátion trocável ou na estrutura das lamelas do material.
A Figura 22 apresenta as bandas de absorção na região de infravermelho para as
amostras naturais.
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Figura 22. Espectro de infravermelho (ATR) para as amostras Natural Comercial (a), CN Clara (b), CN
Cinza (c), Bofe (d) e FCN (e)

Fonte: Autor.
Corte Referente a Figura 23.
As bandas características formadas pela presença de água podem ser
visualizadas na Figura 22, situadas na faixa entre 3400 e 3700 cm-1, essa água está
adsorvida na região interlamelar das argilas e diferenciam-se suas intensidades devido a
uma maior ou menor presença de água, como observa-se para a amostra Natural
Comercia (a), onde as bandas relativas a presença de água são menos intensas que as
demais amostras, isso juntamente com os dados da análise termogravimétrica
demonstram que essa amostra está menos hidratada em comparação as demais amostras.
A Figura 23 apresenta o espectro de infravermelho para as mesmas amostras,
destacando-se a região entre 500 e 2000 cm-1.
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Figura 23. Espectro de infravermelho das amostras apresentadas na Figura 22, com destaque para a
região entre 500 e 2000 cm-1, para as amostras Natural Comercial (a), CN Clara (b), CN Cinza (c), Bofe
(d) e FCN (e)

Fonte: Autor.
As bandas apresentadas na Figura 23 são características de diversos
argilominerais, podendo assim, caracteriza-los e ainda possibilitar uma identificação dos
tipos de substituições que ocorrem nas lamelas de cada argilomineral. Observa-se nas
Figuras 21 e 22 que o padrão dos espectros foi praticamente similar para todas as
amostras. A amostra Bofe destaca-se das outras amostras beneficiadas quando observase a intensidade das bandas, sendo maior para esta amostra em relação as outras. A
amostra Natural comercial apresenta distinção apenas na posição da banda em 613
referente a ligação Si-O e/ou Al-O.
A Tabela 11 apresenta os dados relativos as Figuras 22 e 23, caracterizando o
que cada banda representa e suas posições.
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Tabela 11. Regiões das bandas de transmitância e suas atribuições.

Região (cm-1)

Atribuição

613,683

Vibração de acoplamento Al-O e deformação fora do plano Si-O

794

Quartzo

915

Vibração de deformação Al-OH

990

Vibração de deformação Si-OH

1112

Vibração de deformação Si (amorfo)

1369

Vibração de deformação Quartzo e CO2

1638

Vibração de deformação H2O

1730

Vibração de deformação H2O

3409

Harmônico referente a vibração em 1600

3621

Vibração de estiramento H2O

Fonte: (MADEJOVÁ, 2003).

Analisando-se a Tabela 11 vemos que a presença de água nas amostras é
significativa, devido a presença de várias bandas proporcionais a água e hidroxilas
adsorvidas na região interlamelar do material. Observa-se a presença de vibrações
relativas ao acoplamento Si-O e Al-O presentes nas lamelas do material. Através do
infravermelho também é possível correlacionar a presença de quartzo entre esta técnica
e a difração de raios X, onde as bandas de transmissão referentes a presença de quartzo
situam-se na região entre 700 e 900 cm-1, juntamente observando as reflexões
identificadas como quartzo presentes na Figura 19.
Para determinar as características texturais das amostras, foi realizada a análise
de adsorção e dessorção de nitrogênio a 77 K, assim a Figura 24 apresenta as isotermas
para as amostras beneficiadas e natural comercial.
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Figura 24. Isotermas de adsorção e dessorção de N2 a 77 K para as amostras Natural Comercial (a), CN
Clara (b), CN Cinza (c), Bofe (d) e FCN (e)

Fonte: Autor.
Corte Referente a Figura 25.
Inicialmente, observando as isotermas apresentas na Figura 24 temos uma noção
de qual a natura porosa das argilas e argilominerais. As amostras beneficiadas (CN
Clara, CN Cinza, Bofe e FCN) e Natural Comercial, apresentam uma isoterma de
adsorção e dessorção similares em forma, com uma leve diferença no volume adsorvido.
Todas as isotermas das amostras beneficiadas, apresentam uma isoterma do Tipo I a
baixas pressões e a altas pressões, isotermas do Tipo II. Para a amostra Natural
Comercial a forma da isoterma é do Tipo II. (THOMMES et al., 2015).
O fechamento da forma da histerese se dá aproximadamente em 0,42 p/p0 para
todas as amostras, devido à ocorrência do fenômeno de percolação durante a dessorção.
Ainda observa-se na curva de dessorção que há uma uniformidade na forma dos
agregados formados por partículas das lamelas dos argilominerais (Figura 4). Dessa
maneira o formato das histereses para as amostras CN Clara, CN cinza e FCN
apresentam uma histerese do tipo H3, além de serem parecidas entre si, o que pode
indicar que a distribuição do tamanho de partículas para essas amostras é similar.
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Distinguindo-se das demais a argila Bofe apresenta na isoterma de dessorção uma
curvatura na faixa entre as pressões relativas de 0,8 e 1 p/p0.
A Figura 25 apresenta a distribuição de tamanhos de partículas para as amostra
CN Clara, CN Cinza, Bofe e FCN.

Figura 25. Distribuição de tamanho de partícula para as amostras: CN Clara (a), CN Cinza (b), Bofe (c) e
FCN (d)

Fonte: Autor.
As amostras FCN, CN Clara e CN Cinza apresentaram uma distribuição
unimodal de tamanho de partículas, enquanto que a amostra Bofe apresenta uma
distribuição bimodal. Para a amostra CN Clara o tamanho modal de partícula foi de ~26
µm, similarmente a amostra CN cinza apresenta um tamanho de partícula de ~19 µm. A
amostra FCN apresentou um tamanho modal de partícula de ~13,8 µm. A amostra que
apresentou um tamanho modal de partículas maior foi a Bofe, apresentando cerca de 36
µm, para esta amostra também é possível analisar na Figura 25 que há uma
concentração de tamanho modal aproximado de 7 µm. Levando em consideração o
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tamanho da peneira de 325# que é de aproximadamente 0,044 mm as distribuições
apresentadas aqui estão corretas.
A forma da distribuição de tamanho de partícula encontrada para a amostra
Bofe, pode estar relacionado com a curvatura que apresenta a isoterma de dessorção
(Figura 24) em uma faixa de pressões relativas p/p0 entre 0,8 e 1. Esta curvatura está
relacionado com o esvaziamento de um determinado grupo de poros de
aproximadamente 13 nm. Como pode-se observar através da Figura 26, que apresenta a
distribuição de tamanho de mesoporos para a amostra Bofe, obtidas através do método
de BJH aplicado a isoterma de dessorção.

Figura 26. Distribuição de tamanho de mesoporos, para a amostra Bofe.

Fonte: Autor.

Esse grupo de poros possivelmente é devido a forma como os aglomerados de
partículas estão reunidos, dessa maneira, pode ter acontecido uma acomodação das
partículas de duas formas diferentes, permitindo que houvesse a saída de nitrogênio
primeiro dos mesoporos maiores, para depois sair dos mesoporos menores.
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Diferentemente das outras amostras que apresentam uma uniformidade na isoterma de
dessorção, mostrando assim que há apenas preferencialmente um grupo de tamanho de
mesoporos.
O corte apresentado na Figura 24 é referente à região inicial de adsorção, a
Figura 26 apresenta um aumento desta região em escala logarítmica.

Figura 27. Isoterma em escala logarítmica da região de p/p0 entre 0 e 0,25. Destacado em roxo a região
de preenchimento dos microporos para as amostras Natural Comercial (a), CN Clara (b), CN Cinza (c),
Bofe (d) e FCN (e)
.

Fonte: Autor.

As isotermas logarítmicas apresentadas na Figura 27 permitem uma melhor
visualização da região de preenchimento dos microporos, proveniente da região
interlamelar das argilas, para as amostras analisadas, esta região está indicada na Figura
24. Além disto, observando o volume adsorvido de cada amostra pode-se ter uma noção
do volume de microporos, no caso das amostras, observa-se que a amostra Bofe obteve
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um volume de microporos maior que as outras amostras e que a amostra Natural
comercial apresentou o menor volume.
A Tabela 12 apresenta os dados da análise textural realizada nas amostras
naturais.

Tabela 12. Dados da análise textural: área especifica (SBET), volume de microporos (Vo) e volume total
de poros (VTP) para as amostras: Natural Comercial, CN Clara, CN Cinza, Bofe e FCN.

Amostra

α Plot

BET

Gurvich
VTP

SBET(m2/g)

C

St(m2/g)

Vo (cm3/g)

(cm3/g)

Nat. Com.

27

245

15

0,01

0,1

CN Clara

92

253

39

0,03

0,14

CN Cinza

95

264

39

0,03

0,13

Bofe

126

257

54

0,04

0,18

FCN

85

245

47

0,03

0,14

Fonte: Autor.
Analisando os dados presentes na Tabela 12 observa-se que a amostra que
apresentou um valor de área específica mais elevada foi a amostra Bofe, em segundo a
amostra CN Cinza, seguido das amostras CN Clara e FCN, a amostra Natural comercial
apresentou o menor valor de área específica.
A amostra que apresentou valores de volume de microporos (Vo) e área
específica externa (St) também foi a amostra Bofe, as amostras CN Clara, Cinza e FCN
apresentação valores similares de Vo. Observa-se que os valores de volume de
microporos estão condizentes com o que foi analisado através do formato das isotermas
e os volumes adsorvidos presentes na mesma.
Para o volume total de poros (Gurvich) a sequência foi similar, com a amostra
Bofe apresentando o maior volume, seguido das amostras FCN e CN Clara e Cinza.
.A Figura 28 apresenta as distribuições de tamanhos de microporos utilizando-se
o método de Horvath e Kawazoe (H.K.) para poros tipo fenda.
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Figura 28. Distribuição do tamanho de microporos para as amostra Natural Comercial, CN Clara, CN
Cinza, Bofe e FCN, utilizando-se do método H.K. aplicado a adsorção de nitrogênio a 77 K.

Fonte: Autor.

As distribuições presentes na Figura 28 foram definidas através da adsorção de
nitrogênio a 77 K para todas as amostras, foi efetuado um refinamento nas curvas para
melhor visualização dos resultados. Para as amostra Natural Comercial, CN Clara, Bofe
e FCN, as distribuições foram unimodais, o maior tamanho modal de microporos
encontrado através dessa análise foi de 1 nm para a amostra CN Clara.
Para a amostra CN Cinza, há uma distribuição de tamanhos de microporos de
0,77 nm, e outra de 0.99 nm, isso pode ser devido à existência de uma espécie de
gargalo formado quando as lamelas dobram-se ligeiramente para o interior do
espaçamento interlamelar, formando um tamanho de poro menor ou também, um
aglomerado de cátions na região interlamelar. A Figura 29 apresenta um esquema de
como pode ter sido formado os poros presentes na distribuição deste argilomineral.
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Figura 29. Esquema da distribuição de tamanhos de poros da argila CN Cinza. Em A: distancia
interlamelar da argila, B: distância entre os cátions, C: distancia interlamelar com tamanho de poro
menor.

Fonte: Autor.
Observa-se na Figura 29 em A, o que seria o tamanho do espaçamento
interlamelar, baseando-se na distribuição presente na Figura 28, para todas as amostras
esse tamanho seria em média de 0,9 nm. Em B pode ocorrer a formação de um outro
tamanho de poro entre os cátions ou aglomerados de cátions presentes na região
interlamelar. Em C, pode ocorre um encurvamento das lamelas causando um
estreitamento da região interlamelar formando um tamanho de microporo menor que o
usualmente existente em argilas, para amostra CN Cinza, este tamanho seria de 0,77
nm. Esta distribuição também pode ser relacionada com aglomerados de cátions
presentes no interior da lamela.
A análise utilizando-se de nitrogênio a 77 K encontra alguns fatores tais como o
tamanho da molécula de nitrogênio (0,36 nm) e o seu momento quadrupolar (46,65 x
10-41 C.m2), além da cinética de adsorção que é desfavorecida a baixas temperaturas (77
K).
Assim para fazer-se um estudo mais minucioso dos microporos das
argilominerais, foi realizada a análise de adsorção de dióxido de carbono a 273,15 K,
que possui um tamanho molecular menor (0,33 nm), momento quadrupolar menor
(142,7 x 10-41 C.m2), além que a análise é realizada a uma temperatura de 273,15 K o
que favorece a cinética de adsorção.
Para esta análise foram selecionadas as amostras que apresentaram valores mais
elevados de área específica e volume de microporos (Tabela 12). Assim, as amostras
escolhidas foram Bofe e dentre as amostras CN Clara, CN Cinza e FCN foi escolhida a
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amostra CN Clara para realização dessa análise. Os resultados dessa análise estão
presentes na Figura 30.

Figura 30. Isotermas de adsorção de CO2 a 273,15 K, para as amostras Bofe e CN Clara.

Fonte: Autor.

Na Figura 30 estão representadas as isotermas de adsorção para as amostras
escolhidas, através delas podemos observar que ambas apresentam um padrão de
adsorção do Tipo I, porém, é mais visível para amostra CN Clara, que possui um
volume adsorvido maior em relação a amostra Bofe. Quando comparamos esses dados
com os encontrados pelas isotermas de nitrogênio, vemos que para a amostra CN Clara
a molécula de CO2 consegue ter uma maior acessibilidade aos microporos presentes na
amostra CN Clara em relação a amostra Bofe, por isso o volume adsorvido é maior. Por
esta razão o volume de microporos para a amostra CN Clara medido pela adsorção de
CO2 a 273,15 K (0,07 cm3/g) é maior do que o encontrado pela adsorção de nitrogênio a
77 K (0,03 cm3/g). Para a amostra Bofe, os volumes de microporos obtidos tanto por
adsorção de nitrogênio quanto por CO2 são similares. Através das isotermas de adsorção
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aplicou-se o modelo de H.K. para complementar os dados da distribuição do tamanho
de microporos para estas amostras.
A Figura 31 apresenta essas distribuições de tamanhos de microporos para as
amostras Bofe e CN Clara

Figura 31. Distribuição de tamanhos de poros das amostras Bofe e CN Clara, com CO 2, utilizando o
método H.K.

Fonte: Autor.
Observa-se na Figura 31 que a análise dos dados referentes às isotermas de CO2
possibilita uma melhor visualização da distribuição de tamanhos de microporos.
Observa-se que a distribuição é unimodal e para amostra CN Clara possui uma faixa de
tamanhos mais restrita que a amostra Bofe, devido ao formato da distribuição.
Em argilas como citado anteriormente, os microporos são formados pelo
espaçamento interlamelar, desta forma podemos correlacionar os valores apresentados
na Figura 31 juntamente com os difratogramas de raios X presentes na Figura 19. Isso,
pois, tendo o valor do espaçamento basal menos o valor do espaçamento interlamelar
podemos obter o valor da lamela de um argilomineral, para montmorillonitas, esse valor
situa-se conforme literatura, dentro de uma faixa entre 0,96 e 0,98 nm. (BERGAYA et
al., 2006)
Através dessa relação, pode-se estimar o valor médio do tamanho de uma
lamela. Subtraindo do valor do espaçamento basal, aproximadamente 1,54 nm, o valor
do espaçamento interlamelar, obtido através do método de H.K (0,95 nm). utilizando
nitrogênio a 77 K como molécula sonda, vemos que, o valor da lamela seria de 0,59 nm,
o que comparado com o valor médio de literatura é baixo.
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Já quando observamos o valor obtido através da isoterma de CO2 (0,53 nm) para
a amostra CN Clara, efetuando o mesmo cálculo com o valor médio do plano 001 (1,54
nm), obtemos o valor de 1,01 nm para amostra CN Clara. Mais aproximado de valores
do tamanho da lamela encontrados na literatura.
É importante salientar o valor de distribuição de tamanho de microporos
encontrado, a partir da análise utilizando CO2 a 273,15 K, para amostra CN Clara (0,53
nm), encontra-se na faixa de tamanhos de ultramicroporos (menor a 0,7 nm) não
reportado na literatura.
Por hora, a disposição das lamelas e a ultramicroporosidade presente nestes
argilominerais é uma especulação que podemos fazer baseados nos resultados obtidos
através das isotermas de adsorção e do difratograma de raios X, porém esses valores
podem variar significativamente devido a fatores como a dificuldade de se obter os
difratogramas de raios X e os valores utilizados para aplicação do método H.K. são
ajustados para aluminosilitacos em geral, não levando em conta as características
próprias dos argilominerais. Porém, como método aproximado, podemos sim unir essas
duas técnicas para obter informes a cerca das amostras de argilominerais.
A Figura 32 apresenta as imagens de microscopia eletrônica de varredura.
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Figura 32. Micrografias obtidas através da técnica de microscopia eletrônica de varredura, em A: Natural
Comercial, B: CN Clara, C: CN Cinza, D: Bofe, E: FCN.

Fonte: Autor.
Observa-se na Figura 32 que para todas as amostras as partículas formadas
possuem uma característica lamelar, fato este usual para amostras de argilas naturais.
Também se observa nas amostras pequenos cristais de quartzo dispersos pela amostra
(pontos mais claros presentes nas micrografias), o que de fato foi observado através das
análises de difração de raios X (Figura 19) e através da técnica de infravermelho (Figura
21 e 22).
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A Tabela 13 apresenta os dados de composição química, obtidos através da
técnica de espectroscopia de raios X por dispersão em energia (EDS).

Tabela 13. Dados de composição química, obtidos através da técnica de EDS.

Óxido

Natural C.

CN Clara

CN Cinza

Bofe

FCN

Silício

40,46 %

23,93 %

26,18 %

45,53 %

42,21 %

Alumínio

14,14 %

9,45 %

12,43 %

8,27 %

22,89 %

Magnésio

1,89 %

1,31 %

1,86 %

0,71 %

3,03 %

Ferro

-

2,38 %

3,58 %

5,99 %

-

Fonte: Autor. % normalizada em peso.
Observa-se que ao contrário das análises químicas, a amostra Bofe apresenta
uma quantia maior de ferro e de silício, as quantidades de magnésio e alumínio também
diferem em partes dos resultados obtidos através da análise química, porém cabe
ressaltar que a técnica de EDS é uma técnica de análise superficial, enquanto que a
análise química busca analisar uma quantidade maior de material, dessa forma
fornecendo dados mais homogêneos.
Os dados presentes na Tabela 13 foram obtidos a partir do espectro de EDS
obtido de cada amostra, a área selecionada para análise em cada amostra está
apresentado na Figura 33.
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Figura 33. Micrografia com as Posições das quais foram realizados os espectros de EDS, cujo os dados
estão presentes na Tabela 11. Em A: Natural Comercial, B: CN Clara, C: CN Cinza, D: Bofe, E: FCN.

Fonte: Autor. O circulo amarelo representa a área analisada pela técnica
EDS.
Observam-se na Figura 33 as partes analisadas pela técnica de EDS, ocorre
também uma boa dispersão de partículas em formato tipo placas ou folhas, tais como
visualizado na Figura 32.
A caracterização das argilas beneficiadas trouxe-nos uma quantidade
significativa de informações a cerca das características e textura das amostras. Assim,
observou-se que as amostras beneficiadas possuem um espaçamento basal de
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aproximadamente 1,54 nm enquanto a amostra Natural Comercial apresenta um
espaçamento de cerca de 1,2 nm. Através dos dados da análise textural foi possível
observar que a amostra Bofe apresenta mais de 100 m2/g enquanto a amostra Natural
Comercial apresenta cerca de 27 m2/g. Obtendo uma visão a cerca dessas características
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5.2 ARGILAS PILARIZADAS
O processo de pilarização visa inicialmente a intercalação de uma espécie
inorgânica na região interlamelar das argilas que após calcinação tornam-se pilares
fixamente ligados as lamelas.
Dessa maneira, as argilas, quais suas características foram discutidas nas páginas
anteriores, passaram pelo procedimento descrito na Figura 17 (Metodologia, página 54).
Após esse procedimento as amostras passaram por técnicas de caracterização visando
observar se o procedimento foi bem sucedido. As técnicas utilizadas foram análise por
difração de raios X, análise textural.
De forma a facilitar a leitura, a Tabela 14 contém os mesmos dados da Tabela 4,
a nomenclatura das amostras.

Tabela 14. Nomenclatura das amostras pilarizadas.

Nomenclatura
AP01
AP02
AP03
AP04
AP05

Amostra
Argila Natural Comercial Pilarizada
Argila CN Clara Pilarizada
Argila CN Cinza Pilarizada
Argila Bofe Pilarizada
Argila FCN Pilarizada

Fonte: Autor.
Pode-se determinarmos se o procedimento de pilarização ocorreu de forma
satisfatória, quando o valor do espaçamento da região interlamelar aumenta e também
quando os valores de área específica são mais elevados quando relacionados as amostras
naturais.
Dessa maneira, a Figura 33 apresenta os difratogramas de raios X obtidos das
amostras após o procedimento de intercalação do agente pilarizante na região
interlamelar e posterior calcinação.
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Figura 34. Difratogramas de raios X das amostras pilarizadas, AP01 (a), AP02 (b), AP03 (c), AP04 (d),
AP05 (e).

Fonte: Autor.
Legenda: q – Quartzo, m – Montmorillonita, cb – Cristobalita.
** - possível colapso das lamelas.
Dessa maneira, observamos que a reflexão relativa ao plano 001 deslocou-se
para valores mais baixos do eixo 2θ. Isso indica que ocorreu um aumento no
espaçamento basal das amostras, desta maneira vemos que o procedimento de
pilarização ocorreu de forma satisfatória para todas as amostras.
Individualmente, observamos que para a amostra AP01, o valor d001 encontrado
foi de aproximadamente 1,8 nm, e para as demais amostras foi de aproximadamente 1,7
nm. Ainda observamos que pode ter ocorrido durante o processo de calcinação da
amostra AP01, um colapso das lamelas, devido ao surgimento de uma reflexão em um
valor de 2θ próximo a 10, referente ao tamanho das lamelas do material.
Outra análise que complementa os dados presentes na Figura 33 é os valores da
análise textural, determinados através das isotermas de adsorção de nitrogênio a 77 K,
presentes na Figura 34.
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Figura 35. Isotermas de adsorção de N2 a 77 K das amostras pilarizadas, sendo elas AP01 (a), AP02 (b),
AP03 (c), AP04 (d) e AP05 (e).

Fonte: Autor.
As isotermas apresentadas na Figura 35 seguem o mesmo padrão de adsorção e
dessorção das isotermas presentes na Figura 24. O formato apresentado pelas isotermas
é do Tipo II, sendo que a baixas pressões apresenta uma isoterma do Tipo I, similar as
amostras naturais. A isoterma de dessorção forma uma histerese que pode ser
classificada como sendo do Tipo H3, o que indica poros do tipo fenda. Analisando a
quantidade adsorvida em relação as amostras naturais, juntamente com a forma das
isotermas e os difratogramas de raios X, vemos que o procedimento de pilarização não
alterou a mesoestrutura dos materiais.
Sendo assim as diferenças nas quantidades adsorvidas são devidas ao
espaçamento interlamelar, que através da pilarização teve um incremente em relação ao
material natural.
Na Tabela 15 são apresentados os dados relativos à análise textural mostrados na
Figura 34.
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Tabela 15. Valores de área específica, volume de microporos e volume total de poros para as amostras
AP01, AP02, AP03, AP04 e AP05.

Amostra

α Plot

BET
SBET(m2/g) SBET(m2/g)*

Gurvich

C

St(m2/g)

Vo (cm3/g)

(cm3/g)

AP01

248

27

853

28

0,09

0,18

AP02

211

92

928

28

0,08

0,14

AP03

185

95

1059

27

0,07

0,14

AP04

217

126

860

88

0,05

0,20

AP05

177

85

845

30

0,06

0,14

Fonte: Autor.
*Valores Obtidos da Tabela 12.
Observando os valores obtidos através da aplicação do modelo matemático de
BET, nota-se que a amostra que apresenta a maior área específica é a amostra AP01,
seguido da amostra AP04, AP02, AP03 e AP05. Juntamente aos dados das amostras
pilarizadas, encontra-se os valores obtidos das amostras naturais.
Observa-se que os valores de área específica das amostras pilarizadas são
superiores aos valores das amostras naturais. Isso confirma o que foi observado nas
difrações de raios X, que de fato ocorreu à formação dos pilares na região interlamelar
das amostras, mantendo assim um espaçamento fixo.
As diferenças encontradas, podem ser explicadas pela análise de DRX, onde, a
amostra que apresentou uma das maiores de CTC`s (Natural Comercial ~70 meq/100g),
apresentou os maiores valores de d001 e área específica (1,8 nm e 248 m2/g). Dessa
maneira observa-se que a sua capacidade de troca catiônica, tem influência direta no
processo de pilarização.
Junto a esses dados, observando a amostra AP05, vemos que o valor de área
específica (177 m2/g) é o mais baixo dentre as amostras pilarizadas.4
Após o procedimento de pilarização, também foi realizada as capacidades de
trocas catiônicas e seus resultados estão apresentados na Tabela 16.
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Tabela 16. Capacidades de trocas catiônicas para as amostras pilarizadas.

Amostras

CTC´s (meq/100 g)

AP01

0

AP02

4

AP03

5

AP04

5

AP05

7

Fonte: Autor.
Através das CTC´s presentes na Tabela 16 confirmam que o processo de
pilarização é efetivo na troca dos cátions interlamelares pelas espécies tipo íon de
Keggin.
Dessa forma, pode-se observar que a amostra AP01 obteve uma melhor
pilarização em relação as outras amostras devido a que, todos os cátions presentes na
região interlamelar foram trocados por íons tipo Keggin, devido ao fato de que a sua
CTC após a formação dos pilares foi de 0.
Já para a amostra AP05, pode-se verificar que os cátions presentes não foram
trocados em sua totalidade, o que pode ter influenciado na quantidade de íons tipo
Keggin presente na região interlamelar das lamelas.
Como forma de determinar as características texturais dos microporos presentes
nas amostras pilarizadas a Figura 36 apresenta as isotermas logarítmicas da região
destacada na Figura 35.
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Figura 36. Isotermas em escala logartímica em pressão relativa até 0,25 p/p0 para as amostras AP01 (a),
AP02 (b), AP03 (c), AP04 (d), AP05 (e), em rouxou a região de preenchimento dos microporos.

Fonte: Autor.
As isotermas presentes na Figura 36 apresenta a parte inicial de adsorção das
isotermas apresentadas na Figura 35, a escala logarítmica permite uma melhor
visualização dos valores adsorvidos, assim como apresenta que cada ponto tomado
estava em equilíbrio durante a realização da análise.
Através dessas isotermas pode-se verificar que inicialmente a amostra que
apresenta o maior volume de microporos é a amostra AP02, confirmando os dados
apresentados na Tabela 15. A região em destaque na Figura 34 apresenta a região onde
os microporos foram preenchidos, sendo estes valores maiores dos que os apresentados
pelas amostras naturais (Figura 27).
A Figura 37 apresenta os dados da distribuição de tamanhos de microporos
obtidos através da aplicação do método de Horvath e Kawazoe.
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Figura 37. Distribuição de tamanho de microporos para as amostras pilarizadas.

Fonte: Autor.
Observando as distribuições presentes na Figura 37, nota-se que são todas
unimodais, apresentando tamanhos de microporos muito próximos (entre 0,75 e 0,8
nm).
Para uma melhor determinação da microporosidade, escolheram-se duas
amostras para realização da análise textural utilizando-se o CO2 como molécula sonda.
As amostras escolhidas foram a AP02 e AP04, para comparação, as amostras naturais
formam caracterizadas também por esta técnica e seus resultados foram discutidos
anteriormente. A Figura 38 apresenta as isotermas de adsorção utilizando CO2 a 273 K.
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Figura 38. Isotermas de adsorção de CO2 a 273 K das amostras AP02 (a), AP04 (b).

Fonte: Autor.
Observa-se na Figura 38 que a quantidade adsorvida para as duas amostras foi
similar, em ambas pode-se notar um padrão de adsorção aproximado ao Tipo I. A partir
dos dados obtidos através das isotermas pode-se aplicar o modelo de Horwath e
Kawazoe para determinarmos a distribuição de tamanho de microporos para essas duas
amostras. A Figura 39 apresenta os resultados obtidos através da aplicação do método
H.K.
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Figura 39. Distribuição de tamanho de microporos utilizando-se do método H.K. para as amostras AP02
e AP04.

Fonte: Autor.

Observa-se na Figura 39, que os tamanhos de microporos presentes nas amostras
AP02 e AP04 são maiores que os encontrados nas amostras naturais (0,71 nm para
amostra Bofe e 0,53 para a amostra CN Clara). Também, observa-se que a largura da
distribuição também é maior em relação as naturais, isso significa que os microporos
presentes nas amostras naturais estão mais bem definidos do que os presentes nas
amostras pilarizadas.
Os valores para os volumes de microporos para as amostras AP02 e AP04 foram
de 0,05 cm3/g utilizando-se do método de Dubinin-Radushkevich para ambas as
amostras. Comparando esses valores com os volumes de microporos obtidos através das
isotermas de nitrogênio a 77 K (para AP02, 0,08 cm3/g e para AP04 0,05 cm3/g), vemos
que a amostra AP02 pode ter microporos de tamanho maiores, quais não foram
observados na isoterma de CO2 a 273,15 K. Porém ambas as amostras possuem uma
microporosidade estreita, dessa forma, nota-se através dos dados obtidos que o processo
de pilarização fez com que não fosse mais observado a ultramicroporosidade presente
nas amostras naturais.
A caracterização através da técnica de adsorção de gases favorece a
determinação de que o procedimento de pilarização aplicado foi realmente efetivado. A
difração de raios X seria uma opção mais rápida, porém, há variáveis tais como o tipo
de equipamento, a preparação da amostra e os parâmetros utilizados para realização
desta análise interferem diretamente na determinação do espaçamento interlamelar da
argila.
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Assim a utilização da adsorção de gases para determinação dos valores de área
específica, volume total de poros e volume de microporos e comparando os valores
obtidos entre as amostras naturais e pilarizadas, pôde-se verificar que houve a
incorporação do íon tipo Keggin dentro do espaçamento lamelar.
A Figura 40 apresenta as micrografias para amostras pilarizadas.
Figura 40. Imagens obtidas através da técnica de microscopia eletrônica de varredura para as amostras
AP01 (a), AP02 (b), AP03 (c), AP04 (d), AP05 (e).

Fonte: Autor.
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As imagens presentes na Figura 40 demonstram que a morfologia dos materiais
manteve-se a mesma em relação às amostras naturais, apresentando aglomerados de
partículas de certa forma organizadas em folhas empilhadas, tais como as argilas
naturais.
Assim como apresentam baixa concentração de quartzo, como visto na análise
de difração de raios X.
Devido as características de cada amostra, observou-se que a argila Natural
Comercial apresentou uma melhor pilarização em relação as argilas beneficiadas,
possivelmente devido ao fato de apresentar uma capacidade de troca catiônica maior
que as demais.
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CONCLUSÕES
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6 CONCLUSÕES
Conclui-se com este trabalho que o processo de pilarização adotado foi
extremamente satisfatório, chegando-se a um material pilarizado com valores de
aproximadamente 1,7 nm para as amostras AP02, AP03, AP04 e AP05, enquanto que
para a amostra AP01 este valor foi de aproximadamente de 1,8 nm, valores estes
obtidos através da difração de raios X. Enquanto que para as amostras naturais
observou-se um espaçamento aproximadamente 1,5 nm para amostras Bofe, CN Clara,
CN Cinza e FCN enquanto que a amostra Natural comercial apresentou um
espaçamento de cerca de 1,3 nm.
Através da análise textural observou-se que as argilas naturais apresentaram uma
área específica alta, quando comparamos com valores de literatura. A amostra Bofe
apresentou o maior valor de área específica, sendo este de 126 m2/g, enquanto que a
amostra Natural Comercial apresentou um valor de 27 m2/g.
Após o processo de pilarização observou-se que estes valores foram aumentados,
devidos a formação dos pilares na região interlamelar, a amostra que apresentou o maior
valor foi a AP01, com um valor de 248 m2/g enquanto que a amostra AP05 apresentou
o menor valor de área especifica, sendo este de 177 m2/g. Esses valores podem levar a
conclusões de que os tratamentos de beneficiamento aplicados as amostras influenciam
nos processos de utilização futura desses materiais. No caso da pilarização, a amostra
AP01, derivada da amostra Natural Comercial pode ter passado por diversos
beneficiamentos até a sua venda comercial, beneficiamentos estes não exemplificados
pelo fornecedor.
Em comparação as amostras beneficiadas apresentaram valores de área
específica próximos das amostras naturais, o que pode ser por influência dos tipos de
beneficiamentos utilizados.
Dessa forma, também observou-se a importância de beneficiar e caracterizar o
material de partida. Buscando-se assim materiais que futuramente possam vir a ter uma
importância econômica a nível nacional.
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