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RESUMO 

 

 A atapulgita é um argilomineral do grupo das hormitas, que tem suas 

estruturas formadas por microcanais, que lhe conferem propriedades 

tecnológicas superiores a argilas classificadas industriais, esse grupo de argilas 

tem um leque de aplicações muito versátil, que vai de fluido de perfuração para 

poços de petróleo até aplicações na indústria farmacêutica. Tais propriedades 

podem ser melhoradas por ativação acida e/ou ativação térmica. A atapulgita 

quando ativada pode melhorar em até de 5 a 8 vezes algumas de suas 

propriedades. A argila foi caracterizada por difração de raios X, fluorescência, 

análise termogravimétrica, análise térmica diferencial, microscopia eletrônica 

de varredura e microscopia eletrônica de transmissão antes e depois da 

ativação química. É possível observar, através dos resultados a eficiência do 

tratamento químico, que modificou a argila sem danificar sua estrutura, assim 

como produção de composito de matriz polimérica com partículas dispersas de 

atapugita. 

Palavra chaves: atapulgita, Polímeros, compósitos. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The clay mineral attapulgite is a group of hormitas, which has its 

structures formed by microchannels, which give superior technological 

properties classified the industrial clays, clays of this group has a very versatile 

range of applications, ranging from the drilling fluid for wells oil has applications 

in the pharmaceutical industry. Such properties can be improved by activating 

acid and / or thermal activation. The attapulgite when activated can improve by 

up to 5-8 times some of its properties. The clay was characterized by X-ray 

diffraction, fluorescence, thermogravimetric analysis, differential thermal 

analysis, scanning electron microscopy and transmission electron microscopy 

before and after chemical activation. It can be seen through the results the 

efficiency of chemical treatment, which modified the clay without damaging its 

structure, as well as production of polymer matrix composites with particles 

dispersed atapugita. 

Key word: attapulgite, polymers, composites. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Argilas são rochas sedimentares constituídas por um grupo de minerais 

que recebem o nome de argilominerais, estes são, em sua maioria, silicatos 

hidratados de Al, Fe e Mg, tais como o talco-pirofilita, micas, esmectitas, 

vermiculitas, cloritas, paligorsquita (atapulgita) – sepiolita,. Estes materiais 

possuem estruturas cristalinas em camadas (são filossilicatos), constituídos por 

folhas contínuas de tetraedros SiO4, ordenados de forma hexagonal, 

condensados com folhas octaédricas de hidróxidos de metais trivalentes e 

divalentes. As argilas são classificadas em grupos tendo como base a estrutura 

cristalina e a sua composição química [COELHO, et. al. 2007]. 

Nanocompósitos poliméricos constituem uma das novas classes de 

compósitos que contém pequenas quantidades em massa, de nanopartículas 

de reforço, com ao menos uma de suas dimensões da ordem de grandeza do 

nanômetro. [RODOLFO‑JR e MEI, 2009]. 

Compósitos que apresentam uma alteração na composição e/ou na 

estrutura em escala de nanômetros têm sido mostrados, ao longo dos últimos 

anos, como fonte de melhorias nas propriedades tecnológicas em relação aos 

compósitos que possuem componentes na escala convencional [LeBARON 

P.C. et. al. 1999].  

A dispersão de argilas lamelares (argilas que contem nanocamadas) em 

um polímero otimizam, o número de elementos de reforço disponíveis que 
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diminuem a formação e crescimento de microfissuras, permitindo  melhorias no 

comportamento mecânico [LeBARON et. al. 1999]. 

 

1.2 - OBJETIVOS 

 

 

Este trabalho tem como objetivo caracterizar as propriedades térmicas, 

propriedades químicas, estudar a microestrutura da atapulgita. Além de 

caracterizar a atapulgita, este trabalho investigou a viabilidade da produção de 

um material compósito constituído por uma matriz polimérica carregada de 

partículas de argila, utilizando-se variadas concentrações em massa. Também 

se estudou a estabilidade térmica desses compósitos. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ARGILAS 

 

 

As argilas vem há muito tempo sendo usadas no cotidiano da sociedade, 

aplicada desde a fabricação de vasos cerâmicos até na construção civil. Essa 

matéria prima tem um amplo leque de aplicações tecnológicas. Dentre as 

aplicações nas quais As argilas são usadas atualmente pode-se destacar 

utilização, como: adsorventes em processos de clareamento na indústria têxtil 

e de alimentos, em processos de remediação de solos e em aterros sanitários, 

em perfuração de poços de petróleo como agentes que ajustam as 

propriedades reológicas do fluido de perfuração, em tintas, na indústria de 

cosméticos como suportes de moléculas orgânicas, na indústria farmacêutica 

agindo na entrega de fármacos, em catalisadores agindo como suportes 

catalíticos, componentes empregados no campo da eletricidade dentre outras 

aplicações. O interesse em seu uso vem ganhando força devido à busca por 

materiais que não agridem o meio ambiente quando descartados, além da 

abundância das reservas mundiais e ao seu baixo custo [NETO et. al. 2009]. 

Argilominerais são silicatos hidratados a base de Al, Fe, Mg, dentre 

outros, com estruturas cristalinas em camadas constituídos por folhas 

contínuas de tetraedros SiO4, ordenados de forma hexagonal, condensados 

com folhas octaédricas de hidróxidos de metais trivalentes e divalentes. A 

maioria dos argilominerais, naturalmente, é constituída essencialmente por 

partículas (cristais) com dimensões geralmente abaixo de 2µm. Os 
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argilominerais são muitas vezes chamados “silicatos em camadas” (“layer 

silicates”) e “filossilicatos” [COELHO, et. al. 2007]. 

Alguns argilominerais podem conter uma fração com dimensões na faixa 

de 1 a 100 nm; essa faixa recebe o nome de nanométrica. Portanto, os termos 

argila e argilomineral referem-se a materiais encontrados na natureza. Existem 

cerca de 40 argilominerais; somente poucos são constituintes das argilas 

industriais e das argilas especiais, devido possuírem algumas propriedades 

muito peculiares e/ou específicas que levam ao seu maior valor tecnológico. 

Devido às dimensões micro ou nanométricas, os microcristais da maioria dos 

argilominerais só podem ser visualizados por microscopia eletrônica de 

transmissão; alguns podem também ser observados por microscopia eletrônica 

de varredura [COELHO, et. al. 2007]. 

Os diferentes argilominerais são classificados em grupos com base nas 

semelhanças em composição química e na estrutura cristalina. As estruturas 

cristalinas são classificadas em 2 tipos: estruturas 1:1 e estruturas 2:1. Nas 

estruturas 1:1, estão os grupos: da caulinita; das serpentinas; dos 

argilominerais ferríferos. Nas estruturas 2:1 estão os grupos: do talco-pirofilita; 

das micas; das esmectitas; das vermiculitas; das cloritas; da paligorsquita 

(atapulgita) – sepiolita. As quatro dezenas de argilominerais distribuem-se 

nesses grupos; apenas um pequeno número de argilominerais são 

componentes das argilas industriais: caulinita (caulim, “ball clay”; argila 

refratária; argila para construção civil); montmorilonita (bentonita, terra fuller); 

talco (talco); vermiculita (vermiculita) e amianto crisotila (amianto) [COELHO, 

et. al. 2007]. 
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2.1.1 – SEPIOLITA E ATAPULGITA 

 

A estrutura da sepiolita, em alguns aspectos, é semelhante aos outros 

silicatos 2:1 tetraédrica, tais como talco, mas exibe descontinuidades e 

inversões das camadas de sílica que dão origem a canais estruturais e folhas 

ver Figura 1. Nas folhas internas, todos os cantos dos tetraedros de sílica são 

conectados a folhas adjacentes, mas nas folhas externas, alguns dos cantos 

são átomos de Si ligado ao grupo hidroxila (Si-OH). A presença de microporos 

e canais, juntamente com o pequeno tamanho de partículas e a natureza 

fibrosa são responsáveis pela sua área específica elevada [LAZAREVIĆ, 2009]. 

 

 

 

 

 

Figura 1 – MET da sepiolita. 

 

A sepiolita é um mineral com propriedades físico-químicas muito 

próximas da atapulgita e ambas pertencem ao grupo das hormitas. A Espanha 

é maior produtor mundial de sepiolita. Em 2001 produziu cerca 1 milhão 

toneladas de sepiolita além de 114 mil toneladas de atapulgita [Estatística 

Minera de Espanha, 2001]. A maioria dessa produção destina-se ao mercado 
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Elementos 
Sepiolita 

Natural 

SiO2 
 

39,8 
 

Al2O3 
 

10,9 
 

F2O3 
 

5,1 
 

TiO2 
 

0,8 
 

CaO 
 

3,4 
 

MgO 
 

24,9 
 

Na2O 
 

0,005 
 

K2O 0,5 

Outros 14,595 

 

europeu como absorvente de dejetos de animais domésticos (pet litter), suporte 

na agricultura e como fluido de perfuração [LUZ, et. al. 2005]. 

O argilomineral sepiolita é constituído principalmente de óxidos de silício, 

alumínio, magnésio, Calcio e ferro, sendo os óxidos de magnésio e silício os 

mais presentes, como é mostrado na Tabela 1. 

 
 

Tabela 1- Análise química da sepiolita 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHUI Q. S. H. ,2005 
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Devido a suas propriedades tecnológicas, tem se estudado novas 

aplicações e formas de melhoramento dessas propriedades. Podemos citar 

alguns estudos relacionados à sepiolita como: 

 

• Fuente, et. al. (2010) que estudaram o uso da sepiolita em 

suspensões fibra-cimento, estes estudos mostram que a adição causa 

melhoras no controle das propriedades reológicas da suspensão; 

 

• Ökte e Sayinsöz (2008) estudaram o uso da sepiolita como 

suporte catalítico além da atividade fotocatalítica. Os autores trataram a 

sepiolita com solução de íons de sódio e suportaram TiO2 na argila pós 

tratada, os resultados mostram que a área superficial foi aumentada e a 

sepiolita tem grande potencialidade para aplicação como suporte 

catalítico; 

 

• Sabah  et al. (2002), desenvolveram estudos onde a sepiolita foi 

tratada termicamente e quimicamente na tentativa de melhorar suas 

propriedades adsortivas. Os resultados mostrados retratam um aumento 

da área superficial especifica após os dois tipos de tratamento; 

 

• Viseras e Lopez-Galindo (1999), estudaram a viabilidade do uso 

da sepiolita, paligorsquita e betonita na indústria farmacêutica, segundo 

os autores estas argilas podem ser usadas visto suas similaridade de 

suas propriedades, com argilas já utilizadas. 
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A paligorsquita é conhecida comercialmente como atapulgita. Esses 

minerais são silicatos complexos de magnésio, com uma estrutura em canal 

aberto, formando cristais alongados ver Figura 2. Podem apresentar 

substituições isomórficas parciais do magnésio pelo alumínio ou ferro, 

caracterizando-se como uma estrutura cristalina ripiforme, semelhante aos 

anfibólios. Essas substituições do magnésio, nas camadas octaédricas dos 

minerais de argila, resultam num excesso de cargas negativas. Estas, 

associadas a altas superfícies específicas, tornam a atapulgita um sorvente 

para algumas moléculas polares ou íons positivos [HEIVILIN e MURRAY, 

1994]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - MEV da atapulgita revelando estrutura ripiforme. 

 

 

Segundo estes primeiros autores, a fórmula ideal da 

atapulgita/paligorsquita seria: R5Si8O20(OH)2(OH2)4.4H2O. Nesta, o R é o cátion 
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Mg2+, que pode ser substituído pelo Al3+, Fe3+, Fe2+, no plano octaédrica da 

camada 2:1, o que mostra a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema da estrutura da atapulgita. 

Adaptada de Luz, A. B., 2005. 

 

 

Segundo Souza Santos (1984), os sedimentos onde ocorrem a 

atapulgita podem ser lacustres (que vem de lagos), marinhos ou salinos. Esses 

depósitos podem ocorrer associados à montmorilonita. Esse mesmo autor 

afirma que até o ano de 1964, todas as ocorrências conhecidas eram de 

origem lacustre. Isto é atribuído ao fato de não se ter percebido que esses 

argilominerais apresentavam características de sedimentação química alcalina, 

em ambiente lacustre.  

De acordo com Resende (1997), as primeiras referências sobre as 

ocorrências de atapulgita no estado do Piauí, datam de 1982. Estas estão 

distribuídas por uma área aproximada de 70 km2, em corpos que alcançam 

mais de 500 m de comprimento e espessuras de até 17 m. A seqüência 

argilosa é constituída por camadas atapulgíticas e cauliníticas. Na camada 
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atapulgítica é definida três faces distintas: São Pedro, Terra Branca e 

Cemitério. Na fácies S. Pedro, a atapulgita ocorre nas localidades de S. Pedro, 

Canabrava e Grotão do Angico. Nessa fácies, a atapulgita se encontra pura ou 

associada aos minerais de caulinita, esmectita, ilita e clorita. 

A atapulgita e sepiolita apresentam de modo geral os as mesmas 

utilidades, como apresentados abaixo.  

Fluido de Perfuração: A atapulgita tem a função de controlar a 

viscosidade da suspensão do fluido. Essa propriedade é atribuída à forma 

alongada dos minerais da atapulgita. É usada em fluidos de perfuração que 

atravessam formações contendo sais de sódio, cálcio e magnésio, em 

substituição à bentonita. Esta, ao saturar-se com esses sais, leva o fluido a 

flocular, perdendo as suas propriedades tixotrópicas [HADEN JUNIOR & 

SHWINT, 1967; AMPIAN, 1979]. A atapulgita pode também ser usada na 

perfuração de poços de petróleo, na plataforma continental, tendo em vista ser 

possível utilizar a própria água do mar, na preparação do fluido de perfuração, 

sem que este perca as suas propriedades tixotrópicas. A explicação da 

resistência à floculação da atapulgita, quando dispersa em água contendo sais, 

é atribuída à massa de partículas alongadas que forma uma malha [HEIVILIN e 

MURRAY, 1994].    

Absorvente (pet litter): A sepiolita ou atapulgita, quando usadas como 

banheiro de animais domésticos (pet litter), têm a particularidade de absorver a 

urina do animal, formando pequenas placas que são retiradas, periodicamente, 

e substituídas por um material novo. Esses minerais além de absorver os 

dejetos líquidos, diminuem as emanações de odores, que incomodam os 

próprios animais e seus proprietários.   
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Clarificação, Descoramento e Filtração de Óleos: As atapulgitas 

americanas de Attapulgus, Geórgia e de Quincy, na Flórida, são classificadas 

na literatura como terra fuller e usadas no descoramento de óleos vegetais, 

animais e minerais [SOUSA SANTOS, 1992]. Terra fuller, citado por Luz et al. 

(1988), é o termo empregado para denominar argilominerais que já possuem 

naturalmente a capacidade de descorar óleos vegetais, minerais e animais, 

sem nenhuma ativação térmica ou química.  

Aplicações Farmacêuticas: A atapulgita quando tratada tem uma 

capacidade de adsorção na faixa de 5 a 8 vezes maior para alcalóides 

(estricnina e quinina), bactérias e toxinas, justificando assim o seu uso na 

composição de produtos farmacêuticos [NETO et al., 1993].  

Aditivo de Alimentação Animal: A atapulgita e a sepiolita são usados 

como ligantes para alimentos pelotizados e suporte de suplementos (minerais, 

vitaminas, antibióticos).   

Suporte de fertilizantes e defensivos agrícola: A atapulgita quando 

dispersa em água, formam uma rede entranhada de partículas, de forma 

aleatória, conferindo propriedades suspensoras e tixotrópicas (gel) à 

suspensão. A viscosidade da suspensão pode ser manipulada através da 

concentração de sólidos, agitação e pH. Estas características, combinadas com 

a inércia química, permitem que os minerais do grupo das hormitas sejam 

usados como suporte de fertilizantes e defensivos agrícolas líquidos, bem 

como agentes suspensores de tintas e adesivos. 

Outras aplicações não mencionadas acima incluem:  

 Purificação de águas domésticas e industriais;  

 Refino e processamento químico de derivados de petróleo;  
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 Revestimento de piso cerâmico;  

 Indústria de cimento (pozolanas, impermeabilizantes, plastificantes);  

 Revestimento asfáltico; 

 Aplicações em suportes catalíticos. 

 Ramos (1993) estudou a estabilização das propriedades térmicas, 

mecânicas e termo-mecânicas de um compósito polipropileno/atapulgita, este 

estudo mostra que o modulo de flexão aumenta com as concentrações de 

atapulgita, entretanto o grau de cristalinidade diminui. 

 

 

2.2 – MATERIAIS COMPÓSITOS NANOCERÂMICOS EM MATRIZ 

POLIMÉRICA 

 

 

Nanocompósitos poliméricos é uma classe de compósitos que contém 

pequenas quantidades, em geral, abaixo de 20% em massa, de nanopartículas 

de reforço, com ao menos uma de suas dimensões da ordem de grandeza do 

nanômetro. Ou seja, normalmente elas medem entre 1 e 100 nm [RODOLFO 

JR, e MEI, 2009]. 

Compósitos que apresentam alterações na composição e/ou na 

estrutura em escala de comprimento de nanômetros têm sido apresentados 

nos ultimos anos fonte de melhorias nas propriedades tecnológicas em relação 

aos compósitos com dimensionamento convencional. Silicatos lamelares 

usados como fase dispersa de reforço em matriz polimérica são uma das 
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formas, atualmente, mais importante dos materiais chamados "nanocompósitos 

híbridos orgânico-inorgânico" [LeBARON  et. al. 1999].  

A dispersão de argilas lamelares em polímeros otimiza o número de 

elementos de reforço disponíveis, que suportem cargas inibindo a formação e 

propagação de falhas. O acoplamento entre a grande área de superficial da 

argila e a matriz polimérica, facilita a transferência de tensões para a fase de 

reforço, permitindo melhorias no comportamento mecânico [LeBARON et. al. 

1999]. 

 

 

2.3 POLÍMERO 

 

 

Polímeros é uma palavra originária do grego que significa: poli (muitos) e 

meros (unidade de repetição). São macromoléculas formadas por dezenas de 

milhares de pequenas unidades que se ligados por ligação covalente. Podemos 

dividir os polímeros em três classes: plástico, borracha e fibras [CANEVAROLO 

Jr, 2002]. 

Os polímeros podem ser naturais ou sintéticos. Dentre os vários 

polímeros naturais podemos citar a celulose (plantas), látex natural e seda. São 

exemplos de polímeros sintéticos o policloreto de vinila (PVC), o Poliamidas 

(nylon) e polimetil metacrilato(acrílico) [CANEVAROLO Jr, 2002].  

Os polímeros podem ser classificados levando em consideração sua 

estrutura química, seu método de preparação, suas características 

tecnológicas e seu desempenho mecânico. 
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Quanto à estrutura química, analisa-se o polímero através da estrutura 

química do seu monômero. A princípio duas subdivisões são possíveis: 

polímeros de cadeia carbônica e polímeros de cadeia heterogênea. 

A classificação com relação ao processo leva-se em conta a reação de 

polimerização. Os polímeros podem ser classificados em dois grupos: 

Polímeros de adição e de condensação. [CANEVAROLO Jr, 2002] 

Quanto as suas características tecnológicas os polímeros podem ser 

classificados em função do comportamento mecânico em plástico, em 

elastômeros e em fibras. Destes o plástico se divide em outras duas 

classificações os termoplásticos e termorrígidos. Termoplásticos são polímeros 

que sob certa temperatura e pressão, amolecem e fluem, podendo ser 

moldados, sendo que este processo pode ser repetido e o polímero voltará a se 

moldar. Os termorrígidos são polímeros que sob temperatura e pressão 

amolecem e fluem podendo ser moldado, porem o processo se repetido, não 

acarreta em uma nova moldagem [CANEVAROLO Jr, 2002]. 

No desempenho mecânico podemos classificar os polímeros em 

Termoplásticos Convencionais, Termoplásticos Especiais, Termoplásticos de 

Engenharia, Termoplásticos de Engenharia Especiais [CANEVAROLO Jr, 

2002]. 

 Termoplásticos Convencionais são polímeros de baixo nível de 

exigência mecânica, facilmente processado; 

 Termoplásticos Especiais tem custo superior aos convencionais, porem 

com algumas características melhores, como transparência, estabilidade 

térmica e química; 
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 Termoplásticos de Engenharia tem aplicação voltada para dispositivos 

mecânicos, o que requer principalmente resistência mecânica, tenacidade e 

estabilidade dimensional; 

 Termoplásticos de Engenharia Especiais tem alto desempenho e 

estabilidade térmica, utilizados a temperaturas próximas a 150°C. 

 

2.3.1 – POLI (ÁLCOOL VINILICO) – PVA 

 

 

O PVA é um polímero sintético semi-cristalino, termoplástico  solúvel  em  

água  que apresenta diversas aplicações práticas devido a sua fácil 

preparação, resistência  química  e  interessantes  propriedades  físicas.  Estas 

propriedades garantem ao PVA (também conhecido como PVOH e PVAL) 

diversas aplicações práticas, como por exemplo, no revestimento de papéis, 

estabilizante para polimerização e indústria de pigmentos. Outra característica 

que torna o PVA atraente é o fato de que esse polímero é biodegradável 

[GRANDE, 2010]. 

   Industrialmente, o PVA é obtido pela hidrólise do poli (acetato de vinila) 

como ilustrado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Hidrolização do PVAc e representação da estrutura química PVA 
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Para um PVA 100% hidrolizado, o elevado número de hidroxilas leva à 

formação de fortes ligações de hidrogênio, intra e inter moleculares, 

dificultando e até impedindo sua solubilização em água.  Por outro lado, os 

grupos acetato residuais em PVAs parcialmente hidrolisados diminui o número 

de ligações hidrogênio enfraquecendo assim as interações intra e inter 

moleculares entre os grupos hidroxila da cadeia polimérica [GRANDE, 2010]. 

  Por ser atóxico solúvel em água e apresentar interessantes propriedades 

físicas, o PVA apresenta tipicamente temperatura de fusão em torno de 170°C 

e sua decomposição ocorre a temperaturas próximas a 200°C [GRANDE, 

2010]. 

 

2.4 – ATIVAÇÃO DA ARGILA 

Silicatos organicamente modificados têm aplicações seletivas em muitas 

áreas atraindo a atenção de um grande número de pesquisadores nas ultimas 

décadas. Derivados orgânicos de silicatos fibrosos, como atapulgita, sepiolita 

entre outras, merecem atenção devido suas aplicações [FROST e 

MENDELOVICI, 2006]. 

A ativação consiste no melhoramento de algumas propriedades, como, 

absorção, adsorção, área superficial especifica, capacidade de troca de 

cátions, etc. Este processo pode ser realizado através de ataque químico, de 

tratamento térmico ou da associação dos dois. O tratamento químico pode ser 

a lavagem ou imersão da argila em ácido ou substâncias oxidantes, no 

tratamento térmico a amostra é aquecida a uma temperatura em seguida 

permanece por um determinado tempo [FROST e MENDELOVICI, 2006; 

TEIXEIRA-NETO e TEIXEIRA-NETO, 2009; PAIVA et. al. 2008]. 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 – LISTA DE MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Neste trabalho foi utilizada argila do tipo paligorsquita comercialmente 

chamada de atapulgita, a argila foi colhida em depósito localizado na cidade de 

São Pedro – PI. Para ativação foi utilizado ácido sulfúrico de concentração 98% 

e peróxido de hidrogênio 30% em 100 volumes. 

As analises de composição química foram obtidas através de 

fluorescência de raios X, realizadas utilizando-se um espectrômetro modelo 

EDX-700 da SHIMADZU. No estudo da estrutura cristalina foi utilizado um 

difratômetro XRD-6000 da SHIMADZU, utilizando radiação de Cu-Kα com 

tensão acelerada 30 KV e corrente de 30 mA, com varredura de 5º a 80º para 

2θ, com velocidade de varredura de 2°/min. Para melhor estudar a morfologia 

foi utilizado um  microscópio eletrônico de varredura modelo SSX550 

Superscan SHIMADZU e microscópio eletrônica de transmissão modelo 

CM120 PHILIPS. No intuito de estudar as propriedades térmicas da argila e do 

compósito, neste trabalho foram usadas duas técnicas: analise 

termogravimétricas junto à térmica diferencial e a calorimetria diferencial de 

varredura, a primeira analise utilizou taxa de aquecimento de 5º/min, e as 

amostras foram aquecidas da temperatura ambiente até 800°C, na calorimetria 

diferencial de varredura as amostras foram resfriadas até -25 °C sob atmosfera 

de nitrogênio e em seguida aquecidas a uma taxa de 5 °C/min até 290 °C. Para 

medir a área superficial especifica da atapulgita foi realizado BET, neste ensaio 

as amostras foram imersas em atmosfera de nitrogênio onde permaneceram 
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por 5 horas. Tendo em vista a aplicação, foi estabelecida uma rota de 

processamento das amostras, rota esta que consiste em preparação da argila e 

produção do filme. De acordo com a Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Diagrama de blocos das atividades experimentais. 

 

 

3.2 – PREPARAÇÃO DA ARGILA 

 

As amostras foram colhidas de uma jazida localizada no estado do Piauí, 

e para sua caracterização estas foram submetidas aos ensaios de 

fluorescência de raios X, para quantificação dos elementos químicos 

constituintes antes e depois da ativação, o mesmo foi realizado para difração 

de raios X com intuito de quantificar e identificar as fases cristalinas contidas e 
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as microscopias eletrônica de transmissão e varredura com finalidade estudar a 

morfologia das partículas da argila. 

A primeira etapa na preparação da atapulgita foi um tratamento com 

uma solução de peróxido de hidrogênio, sendo usadas três proporções 

diferentes. Nestes tratamentos a razão (quantidade em massa) de atapulgita é 

conservada variando-se apenas a quantidade de H2O2, com objetivo de limpar 

os microcanais para facilitar a formação de interface argila/polímero. A Tabela 

2 mostra com detalhe as proporções empregadas. 

 

Tabela 2 – Proporções em massa utilizadas nos tratamentos 

 Atapulgita  H2O2  

Tratamento 1 1 1 

 Tratamento 2 1 6 

 Tratamento 3 1 3 

 

 

A argila antes de sua ativação permaneceu por 30 minutos na estufa a 

110°C, para eliminar umidade. Em seguida a argila foi misturada ao peróxido 

de hidrogênio à temperatura de 50°C sob agitação magnética. Esta mistura foi 

agitada durante 1 hora em um copo Becker que continha 30 ml de água 

destilada. Depois a mistura foi introduzida na estufa onde ficava por 4 horas a 

130°C, esta rota foi definida após testes empíricos. 
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Algumas amostras foram tratadas com ácido sulfúrico para a 

comparação com o peróxido de hidrogênio, neste tratamento as amostras 

foram lavadas com o acido sulfúrico. Após estes tratamentos as amostras 

foram submetidas às análises de fluorescência de raios X e microscopia 

eletrônica transmissão para a verificação de mudanças químicas e 

morfológicas. Os resultados da difração de raios X foram refinados utilizando o 

método Rietveld, através do programa MAUD. 

 

3.3 – PRODUÇÃO DO COMPÓSITO DE MATIZ  POLIMÉRICA 

 

 Para obtenção do filme polimérico, Inicialmente, o PVA foi diluído em 

água destilada sob agitação magnética a temperatura de 70° C por uma hora e 

meia, simultaneamente a este processo uma mistura de água destilada e argila 

tratada era agitada magneticamente a temperatura ambiente. Finalizado o 

processo de diluição do polímero, a argila foi adicionada à solução onde 

permaneceu sob agitação magnética por uma hora a temperatura de 70°C. Em 

seguida a solução foi depositada sobre uma placa de vidro para a formação do 

filme. O filme foi caracterizado por calorimetria diferencial de varredura (DSC), 

para verificar a interação argila/polímero. Foram produzidos filmes com 0%, 5% 

e 10% em massa de argila em relação à massa do polímero. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 – CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA ATAPULGITA COMO RECEBIDA 

 

  Na Tabela 3 estão os resultados da análise de fluorescência de raios X 

da atapulgita como recebida. Observa-se que a atapulgita é constituída 

principalmente de óxidos de silício, alumínio, magnésio, potássio e ferro, sendo 

os óxidos de alumínio e silício os mais presentes. O material apresenta 

composição de material argiloso, ou seja, rico em sílica e alumina. A 

constituição da atapulgita é similar a sepiolita, o que indica o seu potencial de 

aplicação como mineral industrial. 

 

Tabela 3- Análise química da atapulgita como recebida. 

Elementos Atapulgita como 
recebida 

Al2O3 12,92 

CaO 0,55 

Cl2O ND (não detectado) 

SO2 0,23 

Fe2O3 5,14 

MgO 6,76 

K2O 5,37 

SiO2 67,76 

Na2O 0,20 

TiO2 1,07 

 



33 

 

Antonio Carlos Silva da Costa PPGCEM 

 

A Tabela 4 mostra resultado da fluorescência de raios X da atapulgita 

depois do ataque com ácido sulfúrico, é possível notar a diminuição, em 

relação à Tabela 3, da maioria dos elementos, com exceção dos óxidos de 

enxofre, de ferro e titânio. Esta diminuição está relacionada com o ácido 

empregado no tratamento. 

 

Tabela 4 – Fluorescência da atapulgita após ativação com ácido 

Elementos Atapulgita após a 
ativação ácida 

Al2O3 12,14 

CaO 0,12 

Cl2O ND (não detectado) 

SO2 0,28 

Fe2O3 9,09 

MgO 6,00 

K2O 4,74 

SiO2 65,76 

Na2O ND 

TiO2 1,86 

 

 

4.2 – CARACTERIZAÇÃO CRISTALOGRAFICA DA ATAPULGITA COMO 

RECEBIDA 

Com o resultado de raios X é possível identificar as fases presentes, 

onde se constata uma grande presença da fase quartzo, assim como também é 
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possível notar vários picos referentes à fase paligorsquita (Atapulgita), além 

destas duas fases foi observada a presença da fase dolomita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Difratograma de raios X da atapulgita como recebida. 

 

4.3 – ANALISE GRANULOMETRICA 

 

O resultado da granulometria da atapulgita como recebida, ver Figura 7, 

observa-se que os diâmetros variam de aproximadamente 0.8 µm a 18.53 µm e 

que o diâmetro médio é de aproximadamente 8.22 µm, a maior parte do 

material está na faixa de em torno de 10 µm. Este resultado não diz respeito ao 
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tamanho real das partículas da atapulgita, que estão em escala nanométrica, e 

sim dos aglomerados formado por elas, como será mostrado nas micrografias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Granulometria da atapulgita como recebida. 

 

 

4.4 – CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DA ATAPULGITA COMO RECEBIDA 

 

Os resultados das analises TG e DTA da argila estão representados na 

Figura 8, nota-se na curva de TG que ocorre uma perda de massa durante toda 

a analise, entretanto, esta é mais acentuada nas faixas de temperatura de 30°C 

à 110 °C e 600 °C à 700 °C, respectivamente a primeira corresponde a perda 

de água livre e absorvida, e a segunda está relacionada, segundo Souza 

Santos (1992), com degradação da dolomita. Em seguida ocorre uma redução 

aparentemente continua de massa correspondente a volatilização da matéria 
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orgânica, isto acontece até aproximadamente 600 °C. Na curva de DTA 

observa-se dois picos endotérmicos na faixa de temperatura de 30 °C à 110 °C, 

correspondente a liberação de água livre.  A aproximadamente 200 °C observa-

se outro pico endotérmico atribuído a liberação de água estrutural, seguido de 

pico exotérmico, associado a perda de matéria orgânica. Próximo a 

temperatura de 600 °C um pico correspondente a degradação da fase dolomita 

e a aproximadamente 700°C outro pico exotérmico atribuído a transição do 

quartzo alfa para o quartzo beta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - TGA e DTA da atapulgita como recebida. 

 

 

4.5 – CARACTERIZAÇÃO CRISTALOGRÁFICA DA ATAPULGITA APÓS 

TRATAMENTO QUÍMICO 

Os resultados de difração de raios X das amostras tratadas, estão 

ilustradas na Figura 9 (a), (b), (c) e (d), pode se observar que de uma forma 



37 

 

Antonio Carlos Silva da Costa PPGCEM 

 

geral, houve uma diminuição na intensidade de alguns picos em relação à 

amostra não tratada. Nas amostras onde foi realizado o tratamento 2, houve 

uma mudança mais perceptível, visto que alguns picos se acentuaram, como é 

o caso de 2Ɵ igual a 60°, onde houve um aumento na intensidade do pico 

referente a fase dolomita, pode-se sugerir que o tratamento 2 foi o que causou 

maior  modificações.  

Os dados de difração de raios X obtidos das amostras foram tratados 

através do método Rietveld usando o programa MAUD. Os dados obtidos para 

o indicador de confiabilidade do refinamento está apresentado na Tabela 5. 

Com o refinamento podemos observar que nos tratamentos 1 e 3 as amostras 

apresentaram uma pequena modificação em relação a alguns picos referentes  

as fases quartzo e atapulgita, indicando que estes tratamentos causaram 

menores modificações nestas amostras.   

 

Tabela 5 - Indicador de refinamento 

Amostras Indicador de Refinamento (sig) 

Tratamento 1 1,69 

Tratamento 2 2,18 

Tratamento 3 1,90 

Atapulgita como recebida 1,96 
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Figura 9 - Resultado do refinamento das amostras de atapulgita como recebida e tratada. 
a) tratamento 1; b) tratamento 2; c) tratamento 3; d) atapulgita como recebida. 

 

4.6 – CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DA ATAPULGITA 

 

As Figuras 10, 11 e 12 mostram microscopias e EDX referentes à 

atapulgita como recebida revelando parte de sua microestrutura fibrosa.  Em 
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seguida as Figuras 13, 14 e 15, mostram micrografias e EDX das amostras 

tratadas com o peróxido de hidrogênio, onde é possível observar mudança na 

morfologia das fibras. 

 

 

Figura 10 – MEV da atapulgita como recebida ampliada 2000 vezes. 
 

 

 Analisando as Figura 10 e 11 pode-se observar o tamanho da partícula 

da atapulgita com maior exatidão, através destas Figuras podemos afirmar que 

o comprimento da fibra da atapulgita está em torno dos 3µm, e o diâmetro da 

sua fibra em torno de 20nm. Pode-se também relacionar o resultado da analise 

química da atapulgita como recebida através da fluorescência de raios X, 

(análise semi-qualitativa), e com o obtido por EDX apresentado na Figura 12, 

(análise pontual). Nota-se que os elementos detectados em maior quantidade 

pela fluorescência de raios X são os mesmos que apresentam picos de maior 

intensidade na analise de EDX. 
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Figura 11 – MEV da atapulgita como recebida ampliada 20000 vezes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – EDX da atapulgita como recebida no ponto A da Figura 10. 

 

A Figura 15 mostra a o resultado de EDX da amostra tratada com 

peróxido de hidrogênio, o tratamento alterou a morfologia sem alterar a 
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composição química, que pode ser comparado quando se compara os EDX da 

amostra não ativada e ativada, Figuras 12 e 15, respectivamente. 

Comparando-se o EDX da Figura 15 com os difratogramas da Figura 9 e o 

EDX da Figura 12, nota-se que pontualmente a mudança foi relativamente 

pequena. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – MEV da atapulgita após a ativação com H2O2 ampliada 2000 vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - MEV da atapulgita após a ativação com H2O2 ampliada 20000 vezes. 
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Quando se compara a morfologia da amostra com uma ampliação de 

2000 vezes (Figura 10 e 13), não nota-se nenhuma modificação perceptível, 

mas, quando se compara-se a micrografia com ampliação de 20000 vezes 

(Figuras 11 e 14), observa-se que na Figura 14, micrografia da atapulgita após 

a ativação com H2O2, mudança da morfologia do material. Em comparação 

com a Figura 11, que é uma estrutura mais aberta, aqui a estrutura se torna 

mais compacta. Essa modificação influenciou a área superficial especifica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – EDX da atapulgita após a ativação com H2O2 no ponto A da Figura 13. 

 

Nas amostras tratadas com ácido apresentado nas Figuras 16 e 17 é 

possível notar uma maior modificação de sua microestrutura, porém sem lixiviá-

la quando comparado com as micrografias anteriores. A Figura 18 mostra a 

composição química após o ataque ácido, quando comparamos com com a 

Figura 12  é possível notar uma pequena diminuição de intensidade em alguns 

picos referentes a silício, oxigênio, alumínio, ferro e magnésio. 
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Figura 16 – MEV da atapulgita tratada com ácido. 

 

 

 

Figura 17 - MEV atapulgita tratada com acido com aumento de 20000 vezes. 
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Figura 18 - EDX realizado no ponto A da Figura 16. 
 

A partir da analise de microscopia eletrônica de transmissão e EDX 

apresentados nas Figuras 19 à 22, pode-se observar as modificações citadas 

anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19– MET da atapulgita como recebida 
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Figura 20 – EDX da atapulgita como recebida no ponto 1 da Figura 19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 – MET  da atapulgita tratada com ácido. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 – EDX realizado no ponto1 da Figura 21. 
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 O tratamento 2 foi o mais agressivo em relação aos demais, se 

relacionarmos o resultado de BET mostrado na Tabela 6, com as analises 

morfológicas, podemos constatar que o tratamento 2, resultou em uma  

diminuição da área superficial especifica e atribuir esta diminuição a mudança 

na morfologia devido ao tratamento H2O2.  Após o tratamento a morfologia ficou 

mais fechada, mas concisa. Entretanto, com os demais tratamentos 

apresentado na Tabela 6 houve aumento da área especifica.   

 

Tabela 6 - BET da atapulgita como recebida e tratada. 

Amostras Área superficial (m2/g) 

Tratamento 1 116.6 

Tratamento 2 92.0 

Tratamento 3 119.5 

Atapulgita como recebida 96.1 

 

 

4.7 – ANALISE TÉRMICA DO COMPÓSITO 

 

A Figura 23 mostra o resultado de DSC do filme de PVA com 0%, 5% e 

10% de carregamento de massa da atapulgita que tinha sido submetida ao 

tratamento 3. Podemos notar que na medida em que o percentual de argila foi 
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aumentado a curva de DSC foi alterada, nota-se que a temperatura de 

transição vítrea que é representada pelo pico endotérmico, foi deslocado na 

curva que representa o resultado de 5%, a curva que representa o resultado 

das amostras com 10% em massa de atapulgita, foi totalmente 

descaracterizada. Segundo Ramos et. al. a atapulgita age como um forte 

agente nucleante para a cristalização (provocando um aumento da temperatura 

de cristalização do material, fazendo com que o mesmo cristalize em 

temperaturas mais elevadas). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - DSC do PVA puro e com particulas de atapulgita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 
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5 – CONCLUSÕES 

 

A atapulgita tem microestrutura semelhante a da sepiolita, sendo esta 

última, empregada em vários ramos da indústria, visto suas propriedades 

tecnológicas. Devido à similaridade entre a atapulgita e a sepiolita torna viável 

sua aplicação para os mesmos fins. 

Os tratamentos químicos 1 e 3 utilizados nestes trabalho foram eficazes, 

pois modificaram a microestrutura sem danificá-la, o que contribui para a 

melhoria de algumas de suas propriedades tecnológicas. 

O tratamento 2 se mostrou muito agressivo em relação aos demais, pois 

modificou a morfologia da argila, causando diminuição da sua área superficial 

especifica, o que prejudica a formação da interface polímero/argila. 

Foi possível a produção do compósito de PVA utilizando como carga a 

atapulgita. O carregamento de 10% e 5% em massa modificaram a curva do 

comportamento térmico do compósito de PVA em relação com 0% de argila, 

com esta modificação podemos sugerir que a atapulgita atuou como agente 

nucleante para a cristalização, fazendo com que o mesmo cristalize em 

temperaturas mais elevadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 



49 

 

Antonio Carlos Silva da Costa PPGCEM 

 

REFERÊNCIAS 

 

• ACCHAR, W. Materiais Cerâmicos - Caracterização e aplicações. Natal. 

RN,UFRN, 2006; 

• AGUZZI C., CAREZO P, VISERAS C., CARAMELLA C., Use of clays as 

drug delivery systems: Possibilities and limitations, Applied Clay science 

36, 22-36, 2007; 

• ALEXANDRE, M.; DUBOIS, P. Polymer-layered silicate nanocomposites: 

preparation, properties and uses of a new class of materials. Materials 

Science and Engineering, v. 28, p. 1-63, 2000; 

• AMPIAM, S. G. Clays, United States Bureau of Mines, Jul., p.3 (Mineral 

Commody Profile), 1979;  

• ANJOS, M. J., Análise de Solos Agrícolas por Fluorescência de Raios-X 

por Dispersão em Energia. Tese de D.Sc., COPPE-UFRJ, Rio de 

Janeiro, RJ,  2000; 

• BELMONTE, E.P., Espectrometria por fluorescência de raios - X por 

reflexão total: um estudo simulado utilizando o método de monte Carlo, 

Tese de M.Sc,. COPPE/UFRJ Rio de Janeiro, RJ, 2005; 

• BEYER, G., Nanocomposites - a new concept for flame retardant 

polymers Polymer News, 26, (11), 370, 2001; 

• CALLISTER Jr. W.D.: Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. Rio 

de Janeiro, Ed. LTC, 247, 2002. 

• CANEVAROLO Jr., S. V., Ciência dos polímeros, São Paulo Artliber 

editora, 2002; 



50 

 

Antonio Carlos Silva da Costa PPGCEM 

 

• CHEN H., WANG A., Adsorption characteristics of copper(II) ions from aqueous 

solution onto poly(acrylamide)/attapulgite composite, Journal of Hazardous 

Materials, 165(1-3): 223-231, 2009; 

• CHOW, G.-M. e KURIHARA, L. K. - Chemical synthesis and processing of 

nanostructured powders and  films, nanostructured materials: processing, 

properties and potencial aplications, C.C Kock ed., Noyes Publications, 2002; 

• CHUI Q. S. H., Uso de vermiculita massapé paulistana como 

adsorvedora de metais, Vol.10 - N° 1 - 58-63 2005; 

• CIULLO, P. A., Silicate structures, Industrial Minerals and Their Uses 

R.T. Vanderbilt Company, Inc. Norwalk, CT,1996; 

• COELHO A. C. V. e SANTOS P. S., Argilas especiais: o que são, 

caracterização e propriedades - Quim. Nova, Vol. 30, No. 1, 146-152, 

2007; 

• ESTATÍSTICA Minera de Espanha y Secciones de Minas (2001); 

• FROST R.L. e MENDELOVICI E., Modification of fibrous silicates 

surfaces with organic derivatives: An infrared spectroscopic study 

Journal of Colloid and Interface Science 294, 47–52. 2006; 

• FUENTE E., JARABO R., MORAL A., BLANCO A., IZQUIERDO L.,  

NEGRO C., Effect of sepiolite on retention and drainage of suspensions 

of fiber–reinforced cement, Construction and Building Materials 24, 

2117–2123, 2010; 

• GABAS, N.; HIQUILY, N.; LAGUERIE, C. - Response of laser diffraction particle 

sizer to anisometicles/1993; 

• GRANDE, R. Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal de São 

Carlos, 2010. 



51 

 

Antonio Carlos Silva da Costa PPGCEM 

 

• HADEN JUNIOR, W. L. e SHWINT, I. A., Attapulgite its properties and 

applications. Industrial and Engineering Chemistry, 59(9): 59-69, 1967; 

• HEIVILIN, F. G.e MURRAY, H. H. Hormites: Palygorskite (Attapulgite ) 

and Sepiolite. Industrial Minerals and Rocks, p.249-254, 6th  Edition 

1994; 

• KICKELBICK G., Concepts for the incorporation of inorganic building 

blocks into organic polymers on a nanoscale Prog Polym Sci, 28:83–114. 

2003; 

• LAZAREVIĆ S., RADOVANOVIĆ Ž., VELJOVIĆ Dj., ONJIA A., 

JANAĆKOVIĆ Dj., PETROVIĆ R., Characterization of sepiolite by 

inverse gas chromatography at infinite and finite surface coverage, 

Applied Clay Science 43, 41–48 2009; 

• LeBARON P.C., WANG Z., PINNAVAIA T.J., Polymer-layered silicate 

nanocomposites: an overview, Applied Clay Science 15, 11-29, 1999; 

• LUZ, A. B.; ALMEIDA, S. L. M. e RAMOS, L. T. S., Estudos tecnológicos 

para aproveitamento da atapulgita de Guadalupe-PI, Série Tecnologia 

Mineral n° 42, CETEM, 43 p, Brasília, 1988; 

• LUZ, A.B., ALMEIDA, S. L. M., ATAPULGITA E SEPIOLITA, Rochas & 

Minerais Industriais: Usos e Especificações  Pág.201a 215, CETEM 

2005; 

• MANSUR HS, LOBATO ZP, ORECE RL, VASCONCELOS WL, 

OLIVEIRA C, MACHADO LJ. Surface functionalization of porous glass 

networks: effects on bovine serum albumin and porcine insulin 

immobilization. Biomacromolecules. 1(4):789-797 2000;  



52 

 

Antonio Carlos Silva da Costa PPGCEM 

 

• MANSUR, H.S., Reisa E.F., Campos,F.S., Lage, A.P., Leite R.C,  

Heneine L.G, Vasconcelos, W. L., Lobato Z. I. P., Synthesis and 

Characterization of Poly (Vinyl Alcohol) Hydrogels and Hybrids for 

rMPB70 Protein Adsorption. Materials Research, Vol. 9, No. 2, 185-191, 

2006; 

• MARK J.E., Ceramic-reinforced polymers and polymer-modified 

ceramics. Polym. Eng. Sci. 36, 2905–2920, 1996; 

• MATĚJKA L, Dukh O, Meissner B, Hlavatá D, Brus J, Strachota A. Block 

copolymer organic-inorganic networks. Formation and structure ordering. 

Macromolecules, 36(21):7977-7985, 2003; 

• MATTOS, I.L., Shiraishi, K.A., Braz, A. D., Fernande, J.R., Peróxido de 

hidrogênio: importância e determinação, Quim. Nova, Vol. 26, No. 3, 

373-380, 2003; 

• MOLINA-SABIO M., CATURLA F., RODRÍGUEZ-REINOSO F., 

KHARITONOVA G.V., Porous structure of a sepiolite as deduced from 

the adsorption of N2,CO2,NH3 and H2O Microporous and Mesoporous 

Materials 47, 389±396, 2001;  

• NETO, E.T. e NETO, A.A.T. Modificação química de argilas: desafios 

científicos e tecnológicos para obtenção de novos produtos com maior 

valor agregado. Quim. Nova, Vol. 32, No. 3, 809-817, 2009; 

• NETO, J. P., ALMEIDA, S. L. M., CARVALHO, R.M., Atapulgita do Piaui 

para a industria farmacêuticas, Rio de Janeiro, RJ, CETEM/Cnpq 1993; 

• NOVAK B.M.,. Hybrid nanocomposites materials between inorganic 

glasses and organic polymers. Adv. Mater. 5, 422–433, 1993; 



53 

 

Antonio Carlos Silva da Costa PPGCEM 

 

• OKADA A., USUKI A., The chemistry of polymer–clay hybrids. Mater. 

Sci. Eng. C 3, 109, 1995; 

• ÖKTE A.N. e SAYINSÖZ E., Characterization and photocatalytic activity 

of TiO2 supported sepiolite catalysts, Separation and Purification 

Technology 62, 535–543, 2008; 

• PAIVA L.B., MORALES A. R., DÍAZ F.R.V., Organoclays: Properties, 

preparation and applications, Applied Clay Science 42,  8–24, 2008; 

• PEPPAS NA, Huang Y, Torres-Lugo M, Ward JH, Zhang. J. 

Physicochemical Foundations and Structural Design of Hydrogels in 

Medicine and Biology. Annual. Rev. Biomedical Engineering. 2:9-29, 

2000; 

• RAMOS, S.M. L. S., CARVALHO L. H., SPIETH, E., RIVADULA R. S. 

M., Efeitos da estabilização do Polipropileno nas propriedades térmicas, 

mecânicas e termo-mecânicas de compósitos de 

Polipropileno/Atapulgita. Polímeros: Ciência e Tecnologia - Out/Dez-

1993; 

• RAY S.S. e OKAMOTO M., Polymer/layered silicate nanocomposites: a 

review from preparation to processing, Prog. Polym. Sci. 28, 1539-1641, 

2003; 

• RODOLFO‑JR, A. e MEI, L. H. I., Nanocompósitos de PVC com argila 

organicamente modidificados. Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol. 19, 

n° 1, p. 1-9, 2009; 

• SABAH E., TURANB M., ÇELIK M.S., Adsorption mechanism of cationic 

surfactants onto acid- and heat-activated sepiolites, Water Research 36, 

3957, 2002; 



54 

 

Antonio Carlos Silva da Costa PPGCEM 

 

• SANTOS, S. P., Ciência e Tecnologia de Argilas.  Vol.1,  2ª  ed.  São  

Paulo:  Edgard Blücher, 1989; 

• SCHMIDT H., New type of non-crystalline solids between inorganic and 

organic materials. J. Non-Cryst. Solids 73, 681–691, 1985; 

• SOUZA SANTOS, P e SOUZA SANTOS, H. Ocorrências brasileiras de 

argilas contendo argilo-minerais do grupo das hormitas (paligorsquita-

atapulgita-sepiolita). Cerâmica, São Paulo, v.30 n.179, p.319-336, 1984; 

• SOUZA SANTOS, P. Tecnologia de Argilas. São Paulo. Edigar Blucher 

Ltda, v. 2, p.687-716.1992; 

• SOUZA, A.M.G.P. Desenvolvimento de catalisadores bifuncionais de 

oxido de zircônio modificado por óxidos de tungstênio e molibidenio 

contendo platina para a reação de isomeração de n-parafinas. Tese de 

doutorado,Programa de pós-graduação em química, UFRN 2007; 

• TEIXEIRA-NETO E. e TEIXEIRA-NETO A. A., Modificação química de 

argilas: desafios científicos e tecnológicos para obtenção de novos 

produtos com maior valor agregado, Quim. Nova, Vol. 32, No. 3, 809-

817, 2009; 

• VAIA R.A., PRICE G., RUTH P.N., NGUYEN H.T., LICHTENHAN J., 

Polymer/layered silicate nanocomposites as high performance ablative 

materials, Applied Clay Science, 15:67–92, 1999; 

• VAN VLACK L.W.: Princípios de Ciências dos Materiais. São Paulo, Ed. 

Edgard Blücher, 241, 2002; 

• VISERAS C., LOPEZ-GALINDO A., Pharmaceutical applications of some 

spanish clays (sepiolite,Paligorskite, bentonite):some preformulation 

studies, Applied Clay Science 14, 69-82, 1999; 


