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RESUMO 

 

 Argilas são matérias naturais, terrosos e amplamente disponíveis na natureza. Têm em 

sua composição os argilominerais e diversas impurezas. Essas impurezas podem interferir em 

suas aplicações e o uso de argilomineral sintético surge como uma solução. A fim de estudar as 

diferenças entre os materiais sintéticos e naturais, o argilomineral montmorillonita foi 

sintetizado em condições hidrotérmicas, pressão autogênica, meio ácido e fluorídrico. Tanto a 

argila sintética quanto argila natural foram caracterizados por meio de difração de raios X 

(DRX), análise termogravimétrica (TGA), espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), 

ressonância magnética nuclear de 27Al (27Al RMN), adsorção e dessorção de N2, microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e energia dispersiva de raios X (EDS). A argila sintética 

apresentou um difratograma de raios X com reflexões características da montmorillonita, tal 

como a argila natural, com exceção da presença de quartzo na composição mineralógica desta 

última. Por meio das análises realizadas, uma maior quantidade de alumínio foi identificada 

para a argila sintética, assim como um caráter mais meso-macroporoso e pureza composicional, 

ao comparar com a argila natural. A pilarização das argilas foi realizada partindo de duas fontes 

distintas de íons de Keggin (preparada em laboratório e solução de clorohidróxido de alumínio), 

uma comercial e outra produzida em laboratório. Os materiais resultantes foram caracterizados 

por DRX, TGA, FTIR, 27Al RMN e adsorção e dessorção de N2. Os materiais pilarizados 

sintéticos apresentaram uma estrutura desorganizada, porém pilarizada, tal como constatado 

por meio dos difratogramas de raios e análise textural. A argila natural pilarizou, também, com 

ambas as fontes, e apresentou características típicas dos materiais pilarizados. O uso de 

clorohidróxido de alumínio (ACH) como fonte de íons de Keggin gerou materiais com maior 

quantidade de espécies de alumínio no espaço interlamelar, resultando em materiais com menor 

volume de microporos. As áreas específicas dos materiais naturais pilarizados foram superiores 

as calculadas para os análogos oriundos da argila sintética, devido a uma maior contribuição da 

microporosidade criada com o processo de pilarização. 

Palavras-Chaves: Montmorillonita sintética e natural. Argilas pilarizadas.  Íon de Keggin. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 Clays are natural, earthy and widely available in nature. They have in their composition 

the clay minerals and various impurities. These impurities can interfere in their applications and 

the use of synthetic clay appears as a solution. In order to study the differences between 

synthetic and natural materials, the montmorillonite claymineral was synthesized under 

hydrothermal conditions, autogenic pressure, acidic and hydrofluoric medium. Both synthetic 

and natural clays were characterized by X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis 

(TGA), infrared spectroscopy (FTIR), 27Al nuclear magnetic resonance (27Al NMR), adsorption 

and desorption of N2, scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive (EDS). The 

synthetic clay presented an X-ray diffraction pattern with characteristic reflections of 

montmorillonite, like natural clay, with the exception of the presence of quartz in the 

mineralogical composition of the latter. By means of the analyzes, a greater amount of 

aluminum was identified for the synthetic clay, as well as a more meso-macroporosity character 

and compositional purity, when compared with the natural clay. The pillarization of the clays 

was done starting from two distinct sources of Keggin ions (as made in laboratory and 

aluminum chlorohydrol solution), one commercial and the other produced in the laboratory. 

The resulting materials were characterized by XRD, TGA, FTIR, 27Al NMR and adsorption and 

desorption of N2. The synthetic pillared materials presented a disorganized, but pillared 

structure, as verified by means of X-ray diffraction and textural analysis. The natural clay also 

pillared with both sources presented characteristics typical of the pillared materials. The use of 

aluminum chlorohydrol (ACH) as a source of Keggin ions generated materials with higher 

amounts of aluminum species in the interlamellar space, resulting in materials with a lower 

volume of micropores. The specific areas of the natural pillared materials were higher than 

those calculated for synthetic pillared clays due to a greater contribution of the microporosity 

created with the pillarization process. 

Keywords: Synthetic and Natural Montmorillonite; Pillared Clays; Keggin Ion. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O uso de argilas para aplicações tecnológicas é amplamente difundido e sua 

disponibilidade nas mais variadas formas e quantidades na natureza são fatores que 

impulsionam o seu contínuo uso. Entretanto, por ser de origem natural e apresentar composição 

variada, tal como presença de impurezas que podem interferir em sua aplicação, o interesse em 

suas formas sintéticas, produzidas em laboratório sob condições e composições controladas, 

vem ganhando espaço na ciência. A síntese de argilas em laboratório já é possível, porém 

modificações não são realizadas na estrutura desses materiais, assim como é identificado para 

as argilas naturais. Dessa forma, realizar a pilarização da argila sintética e compará-la com uma 

argila natural pilarizada surge como algo inovador na literatura e permite avaliar a 

potencialidade do uso da argila sintética nos mais variados processos. 

As argilas são materiais naturais, terrosos, com partículas de diâmetro inferior a 2 μm, 

de diversas composições e propriedades. Em sua maioria, são compostas basicamente por 

matéria orgânica, silicatos lamelares de magnésio e alumínio, quartzo, feldspato e óxidos 

metálicos. Dentre os aluminossilicatos lamelares presentes nesse material, destaca-se a 

montmorillonita, um argilomineral da família 2:1 dos filossilicatos, mais particularmente ao 

grupo das esmectitas, possuindo uma folha central composta por octaedros de alumínio ligados 

por oxigênios comuns e outras duas folhas de tetraedros de silício, também ligados por 

oxigênios comuns. A estrutura formada por esse conjunto de camadas é chamada de lamela, a 

qual possui carga negativa compensada por cátions presentes no espaço interlamelar. Tais 

cátions são passíveis de hidratação, conferindo ao argilomineral em questão a capacidade de 

expandir quando em contato com água, sendo essa uma das principais características dos 

argilominerais pertencentes ao grupo anteriormente citado (TEIXEIRA-NETO e TEIXEIRA-

NETO, 2009). 

 Partindo dessa propriedade, a montmorillonita é utilizada no processo de obtenção de 

materiais pilarizados. Ou seja, os cátions interlamelares ao se hidratarem na presença de água 

são suscetíveis a troca por outros, com maior carga e robustez como, por exemplo, 

polihidróxicátions de alumínio, gerando um material com porosidade permanente, capaz de 

manter as lamelas afastadas mesmo após ser submetido ao processo de aquecimento a altas 

temperaturas (~500°C) (TEIXEIRA-NETO e TEIXEIRA-NETO, 2009). O produto é 

conhecido como PILC (pillared interlayered clays) ou argila pilarizada. Comparados com os 

seus precursores, esses materiais possuem elevada área específica, poros volumosos e ajustáveis 

permitindo melhor acessibilidade, maior acidez devido a inserção de óxidos metálicos e 
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exposição da superfície, aumento na estabilidade térmica, bem como propriedades catalíticas 

associadas aos metais inseridos e o poder adsortivo natural dos argilominerais (GIL, GANDÍA 

e VICENTE, 2000; BERGAYA, AUOAD e MANDALIA, 2006). 

 O uso de argilas como catalisadores já é amplamente difundido, sendo a aplicação de 

maior notoriedade registrada no processo French Houdry de craqueamento nos anos de 1930, 

pelo qual se convertia óleo de lignito – carvão mineral – a produtos da faixa de gasolina, 

combinando catalisadores com o tratamento térmico, destacando a montmorillonita ativada por 

ácido (MILLS, McEVOY, BOHNING, 1996; ADAMS e McCABE, 2006). Nos anos de 1970, 

com a crise do petróleo, na qual ocorreu um aumento no preço do barril, e com a diminuição da 

qualidade do petróleo, o interesse por catalisadores com tamanhos de poros complementares ao 

das zeólitas aumentou (CHENG, 1999; BERGAYA, AUOAD e MANDALIA, 2006; COELHO 

e SANTOS, 2007). 

 O craqueamento catalítico é de muita importância para a indústria do refino no 

processamento de óleos pesados, utilizando catalisadores de matriz complexa, composta por 

diversos materiais, tais como zeólitas, sílica, alumina, argilas, aditivos e ligantes. Assim, a 

implementação de argilas pilarizadas no catalisador de FCC, com tamanho de poro 

complementar ao de zeólitas nas reações de craqueamento, a fim de que esses atuem na quebra 

de moléculas grandes para posterior processamento nos canais zeolíticos em um segundo 

craqueamento, é de bastante interesse, pois permite o emprego de um catalisador mais ácido, 

acessível e resistente do que as argilas naturalmente empregadas. 

 Diversos são os métodos propostos para pilarização de argilas. Todos eles consistem na 

obtenção do agente pilarizante, intercalação dos pilares e calcinação do material para 

consolidação dos pilares no espaço interlamelar das argilas, formando as galerias acessíveis a 

moléculas mais robustas. O agente pilarizante mais utilizado e estudado é o polihidroxicátion 

de alumínio, consistindo em uma molécula robusta e de carga elevada, podendo ser preparado 

em laboratório ou adquirido comercialmente. Poupar tempo e custos com o preparo da solução 

pilarizante é de grande interesse na síntese das PILCs. Porém, o uso de uma solução recém 

preparada em laboratório pode gerar diferenças estruturais e texturais na argila pilarizada final 

quando comparada com uma feita utilizando a solução comercial, o que influenciará em sua 

aplicação. 

A aplicação desses materiais pode ser dificultada devido a presença de impurezas, 

composição mineralógica aleatória e quantidade insuficiente nos depósitos naturais, resultando 

em reações indesejadas, sendo uma limitação evidente na utilização desses materiais, bem como 

daqueles que o tomam como ponto de partida. Essas aplicações englobam os casos de uso na 



14 
 

 

catálise, tal como citado anteriormente, além de outros como adsorventes de metais pesados em 

efluentes, adsorventes de corantes têxteis para descarte correto da água de lavagem e suportes 

catalíticos. Porém, mesmo que o uso de materiais naturais enquadre-se em um modelo 

quimicamente verde, os rendimentos das reações podem ser comprometidos. Dessa forma, a 

aplicação de materiais puros e com composição homogênea passa a ser um atrativo, já que 

argilominerais têm sido sintetizados em laboratório partindo de diversos materiais e condições 

de síntese controláveis, principalmente por vias hidrotérmicas desde 1950, até simulando as 

reais condições as quais os compostos metálicos são expostos na natureza (KLOPROGGE, 

1998; ZHANG et al., 2010). A pilarização dos produtos sintéticos permitirá, portanto, avaliar a 

capacidade que esses apresentam em serem modificados tais como as argilas naturais, definindo 

o potencial de uso e substituição dos materiais naturais. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAIS 

Sintetizar um argilomineral montmorillonita a partir de reagentes puros, pilarizá-lo com 

duas fontes distintas de alumínio e comparar suas propriedades com uma argila natural 

pilarizada, estabelecendo as principais diferenças entre os materiais obtidos. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Sintetizar o argilomineral montmorillonita; 

 Pilarizar a montmorillonita sintética e uma argila natural com polihidroxicátion de 

alumínio comercial e sintetizado em laboratório; 

 Caracterizar os materiais obtidos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O emprego de argilas na humanidade já é identificado desde os nossos ancestrais com a 

produção de artefatos a partir do barro, devido à grande disponibilidade desses materiais em 

diversos solos e sedimentos. Ainda se identificam registros da participação de argilominerais 

no processo de diagênese e maturação do petróleo em sedimentos naturais, através da adsorção 

e posterior atuação catalítica (JOHNS, 1979; PINNAVAIA, 1983). Sendo assim, vale ressaltar 

alguns aspectos gerais a respeito de argilas naturais, argilas sintéticas e o procedimento de 

pilarização empregado para modificar esses materiais. 

3.1 ARGILAS NATURAIS 

A argila é um material de origem natural, com aspecto terroso e de baixa granulometria, 

que em contato com água desenvolve uma plasticidade e quando exposta ao calor endurece 

(GUGGENHEIM e MARTIN, 1995). Apresenta-se quimicamente constituída por silício, 

alumínio, água, ferro, metais alcalinos e alcalinos terrosos (SANTOS, 1989; TEIXEIRA-NETO 

e TEIXEIRA-NETO, 2009). Ainda se entende por argila uma rocha finamente dividida, 

composta por argilominerias, minerais associados (calcita, dolomita, gibsita, quatzo, etc), 

matéria orgânica e impurezas, contendo, predominantemente, partículas de diâmetro menor que 

2 μm no meio. Os minerais associados não contribuem com a plasticidade das argilas e, 

comumente, interferem na identificação do argilomineral em maior quantidade na argila, além 

de reduzir o valor comercial do material que o contém (BERGAYA e LAGALY, 2006). Os 

argilominerais, por sua vez, são geralmente compostos cristalinos de silicatos de aluminínio 

hidratados, utilizados para referenciar os filossilicatos, podendo apresentar em sua estrutura 

outros elementos, tais como magnésio, ferro, cálcio, sódio, potássio e outros que conferem as 

argilas plasticidade quando em contato com água e o endurecimento quando exposta ao calor. 

Ademais, alguns materiais inorgânicos sintéticos e não-filossilicatos podem ser considerados 

argilominerais se conferirem as propriedades previamente citadas as argilas (GUGGENHEIM 

e MARTIN, 1995; SANTOS, 1989; VARMA, 2002; BERGAYA e LAGALY, 2006; 

TEIXEIRA-NETO e TEIXEIRA-NETO, 2009).  

Como encontram-se em maior quantidade na argila, os argilominerias existem nos mais 

diversos tipos. A sua estrutura é formada por lamelas cristalinas, consideradas bidimensionais 

e em escala nanométrica, no qual para o comprimento registra-se várias centenas de 

nanômetros, enquanto em sua espessura é contabilizado um pouco menos de 1 nm (BERGAYA 

e LAGALY, 2006; TEIXEIRA-NETO e TEIXEIRA-NETO, 2009). As lamelas são formadas 
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por um arranjo de folhas cristalinas existentes em dois tipos: estrutura octaédrica (Al, Mg ou 

Fe no centro e O nos vértices) e tetraédrica (Si, Al ou Fe no centro e O nos vértices). Portanto, 

o arranjo de somente uma folha tetraédrica com outra folha octaédrica dá origem a lamelas do 

tipo 1:1 (TO). Já o arranjo de duas folhas tetraédricas intercalada por uma octaédrica dá origem 

as lamelas do tipo 2:1 (TOT). A caulinita e a montmorillonita são representantes desses tipos, 

respectivamente. Esse arranjo na forma de lamelas se faz possível pelo compartilhamento de 

três dos quatro oxigênios presente nos tetraedros de SiO4 e oxigênios presentes nos octaedros, 

formando uma estrutura polimerizada e bidimensional, tal como exposto na Figura 01 (LUNA 

e SCHUCHARDT, 1999; DÍAZ e SANTOS, 2001; BRIGATTI, GALAN e THENG, 2006; 

TEIXEIRA-NETO e TEIXEIRA-NETO, 2009; TOURNASSAT et al., 2015). 

Figura 01 – Estrutura das folhas, lamelas e partículas dos argilominerais. 

 

Fonte: Adaptado de Tournassat et al., 2015. 
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Estruturalmente existe mais uma forma de classificação, a qual se dá pela composição 

da folha octaédrica. Quando essa é composta predominantemente por metais divalentes (Mg2+ 

e Fe2+), constata-se que todos os centros octaédricos estão ocupados por um metal e, portanto, 

trata-se de um argilomineral trioctaédrico. Entretanto, com uma composição majoritária de 

metais trivalentes (Al3+ e Fe3+), é constatado que somente 2/3 dos centros octaédricos 

encontram-se ocupados (o restante dos centros que seriam ocupados por um metal fica na forma 

de vacância) e, nesse caso, refere-se a um argilomineral dioctaédrico. De maneira mais 

simplificada, podemos dizer que argilominerais dioctaédricos possuem Mg2+ na folha 

octaédrica, enquanto os trioctaédricos apresentam Al3+. Os argilominerais mais facilmente 

encontrados em ambientes sedimentares são aqueles que apresentam alumínio na folha 

octaédrica, ou seja, de caráter dioctaédrico – tais como montmorillonita e caulinita 

(SCHOONHEYDT e JACOBS, 2001; CARRADO, 2004; BRIGATTI, GALAN e THENG, 

2006; BERGAYA, JABER e LAMBERT, 2011; TOURNASSAT et al., 2015). Essa divisão 

representa o subgrupo ao qual esses materiais podem pertencer. Além disso, como as 

subdivisões dos argilominerais são realizadas por características estruturais, podemos 

acrescentar como fator de classificação a possibilidade de as lamelas se afastarem uma das 

outras por meio da introdução de moléculas polares (água, glicerol e etilenoglicol) – o grupo 

das Esmectitas é um bom exemplo, pois possuem a capacidade de se hidratar e expandir o 

espaço interlamelar na presença dessas moléculas –, e o arranjo estrutural ao longo dos eixos 

cristalográficos – o caso das argilas de camadas mistas ou interestratificadas, que possuem 

lamelas do tipo TO e TOT em sua estrutura (SANTOS, 1989). As classificações tipológicas já 

citadas anteriormente encontram-se resumidas na Tabela 01. 
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Tabela 01 – Classificação de alguns argilominerais 1:1 e 2:1. 

Camadas 

Tetraédrica:Octaédrica 
Grupo Subgrupo Espécie 

1:1 
Caulinita-

serpentina 

Trioctaédrica Crisotila 

Dioctaédrica Caulinita 

2:1 

Talco-

Pirofilita 

Trioctaédrica Talco 

Dioctaédrica Pirofilita 

Esmectita 

Trioctaédrica 
Saponita 

Hectorita 

Dioctaédrica 

Montmorillonita 

Beidelita 

Nontronita 

Vermiculita 
Trioctaédrica Vermiculita 

Dioctaédrica Vermiculita 

Fonte: Santos, 1989; Kloprogge, Komarneni e Amonette, 1999; Bergaya e Lagaly, 2006. 

Nas ligações formadas na estrutura dos filossilicatos, verifica-se que os átomos 

constituintes das folhas que compõem a lamela ligam-se quimicamente de forma covalente, 

com caráter mais forte. Já entre as lamelas adjacentes, identifica-se força de ligação fraca, do 

tipo Van der Waals, como no caso de lamelas eletricamente neutras com espaço interlamelar 

vazio. Ainda pode-se ter o caso da existência de espécies neutras entre as lamelas, possível 

através da transferência eletrônica entre a espécie e a lâmina, permitindo a formação de um 

produto intercalado (PERGHER, 2005; TEIXEIRA-NETO e TEIXEIRA-NETO, 2009). 

Nos argilominerais do tipo TOT (2:1) é constatado a presença de uma densidade de 

carga negativa em sua estrutura. Tal fato origina-se de substituições isomórficas dos metais nos 

tetraedros e octaedros, gerando um excesso de carga negativa ou uma deficiência de carga 

positiva. As substituições mais comuns são de Si4+ por Al3+ na folha tetraédrica e dos Al3+ por 

Mg2+ ou Fe2+ na folha octaédrica. Essa substituição varia em grau para cada argilomineral, 

gerando diferentes valores de densidade de carga (BRIGATTI, GALAN e THENG, 2006; 

TOURNASSAT et al., 2015). É importante ressaltar a forma com a qual a substituição 

isomórfica acontece e sua contribuição na classificação dos argilominerais. Quando a 

substituição ocorre principalmente na folha octaédrica, origina-se a montmorillonita e hectorita, 

ou seja, esmectitas dioctaédricas e trioctaédricas, respectivamente. Porém, quando a 

substituição isomórfica se dá principalmente na folha tetraédrica, têm-se os argilominerais 
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beidelita e saponita, nos mesmos subgrupos citados anteriormente. Um caso particular existe 

para a existência majoritária de Fe3+ na folha octaédrica, dando origem ao argilomineral 

nontronita (SCHOONHEYDT, 2001; CARRADO, 2004). Outro fator interessante que a 

substituição isomórfica evoca é a localização da carga na lamela. Quando ocorre na folha 

tetraédrica, a carga é considerada pontual, enquanto na folha octaédrica a carga pode ser 

considerada deslocalizada na superfície da lamela (BERGAYA, JABER e LAMBERT, 2011). 

Ademais, outros possíveis fatores que confiram a densidade de carga negativa a estrutura, tais 

como: presença de vacâncias nas folhas trioctaédricas dos argilominerais; presença de domínios 

trioctaédricos em filossilicatos dioctaédricos; e, desidroxilação parcial da folha octaédrica 

oriunda de reações induzidas pelo ferro octaédrico. Para o caso de filossilicatos TO (1:1), é 

verificado uma carga na lamela, frequentemente, próximo a zero. Já para os filossilicatos TOT 

(2:1) identifica-se cargas de 0,2 para montmorillonita e até 2,0 para algumas micas (DÍAZ e 

SANTOS, 2001; BRIGATTI, GALAN e THENG, 2006; TOURNASSAT et al., 2015). 

A compensação da densidade de cargas negativas presente na lamela é realizada por 

cátions de metais alcalinos e alcalinos terrosos (Na+, K+, Ca2+, Mg2+), que se localizam na 

superfície basal do argilomineral (BRIGATTI, GALAN e THENG, 2006; TEIXEIRA-NETO 

e TEIXEIRA-NETO, 2009). Sabe-se que o espaço interlamelar pode-se encontrar vazio, na qual 

a carga é zero, e pode-se encontrar ocupado por cátions, por onde a lamela encontra com 

excesso de carga negativa. Nesse último caso, destacam-se os argilominerais não expansíveis, 

ou seja, aqueles que possuem uma certa densidade de carga, porém os cátions interlamelares 

não são hidratáveis, tal como para a ilita que possui K+ e NH4
+. Já no caso dos filossilicatos 

expansíveis, tal como as esmectitas, o espaço interlamelar contém cátions passíveis de serem 

hidratados em diversos graus, ocorrendo, no geral, a solvatação de todos eles, com a exceção 

para aqueles que possuem baixas energias (por exemplo K+, NH4
+, Rb+ e Cs+). Ainda pode-se 

destacar que quanto mais água encontra-se no espaço interlamelar, maior será o afastamento 

entre as lamelas, podendo ocorrer uma total separação das lamelas, isto é, delaminação do 

argilomineral. Essa propriedade de expansão na presença de camadas de água associados aos 

cátions interlamelares é comprovada através da caracterização por difração de raios X, 

localizando-se a reflexão do plano 001 e calculando-se o espaçamento basal – soma da 

espessura da lâmina e espaço interlamelar (d001) – aplicando a Lei de Bragg (SANTOS, 1989; 

TOURNASSAT et al., 2015).  

Ao fato das esmectitas possuírem cátions que compensam a carga em excesso nas 

lamelas e serem capazes de sofrer hidratação, atribui-se uma característica muito importante 

para sua aplicação: a capacidade de troca catiônica (CTC ou Cation Exchange Capacity – CEC; 
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comumente dada em miliequivalentes do cátion por 100 g de argila). Isso se deve a capacidade 

dos cátions hidratados nas superfícies basais do argilomineral serem substituídos por outros 

cátions ou moléculas neutras, dos mais variados tipos, sendo tão fácil a troca quanto mais 

hidratável for o cátion natural. Geralmente, a troca entre o cátion natural do argilomineral e 

outro presente em solução se dá por meio das seguintes características: é reversível; é limitada 

pela difusão dos cátions compensadores de carga; é estequiométrica; e, há seletividade na troca 

de um cátion em relação ao outro. Mas vale salientar que a CTC não deriva somente da carga 

da lamela, mas também é dependente da carga das arestas das lamelas segundo o pH do meio, 

pois os grupos OH presentes nessa região vão se apresentar desprotonados quando o pH for 

básico ou adsorvem prótons para os casos de pH ácido. Assim, em meio básico, as arestas 

apresentam carga negativa e possuem capacidade de troca catiônica, enquanto para o meio ácido 

não se vê tal propriedade. Por exemplo, em montmorillonitas e vermiculitas 80% dos cátions 

trocáveis encontram-se nos planos basais, enquanto os 20% restantes estão nas arestas das 

partículas (SANTOS, 1989; SCHOONHEYDT e JACOBS, 2001; MERMUT e LAGALY, 

2001; BRIGATTI, GALAN e THENG, 2006; IGLEZAKIS e POULOPOULOS, 2006; 

COELHO e SANTOS, 2007).  

Além disso, a CTC é de grande influência para aplicação tecnológica desses materiais, 

pois é um fator que controla as propriedades físico-químicas do argilomineral pertencente ao 

grupo das esmectitas. Como exemplo, podemos citar a aplicação de um argilomineral 

esmectítico sódico e outro cálcico em fluidos. No primeiro caso, pode-se perceber uma alta 

viscosidade tixotrópica da dispersão de argila, em baixos valores de concentração desta. 

Entretanto, para o segundo caso, não se observa um alto ganho de viscosidade e o sistema 

encontra-se floculado. Ademais, é possível modificar quimicamente o argilomineral por 

métodos conhecidos como organofilização e pilarização, este último será abordado 

posteriormente (PINNAVAIA, 1983; SANTOS, 1989; KONTA, 1995; DÍAZ e SANTOS, 

2001; TEIXEIRA-NETO e TEIXEIRA-NETO,2009). Valores típicos de CTC para alguns 

argilominerais podem ser consultadas na Tabela 02. 

Tabela 02 – Valores de CTC de argilominerais em meq/100g de argila. 

Argilomineral CTC (meq/100g) 

Caulinita 3-15 

Montmorillonita 70-120 

Vermiculita 100-210 

Ilita 10-40 

Clorita 5-40 

Sepiolita, paligorsquita 20-30 

Fonte: Meunier, 2005; Bergaya, Lagaly e Vayer, 2006. 
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Argilominerais possuem uma organização que pode ser dividida em três níveis bem 

distintos, variando-se a escala de observação. A Figura 02 apresenta as organizações possíveis 

desses componentes, pelo qual podemos resumir em, da escala macroscópica para molecular, 

agregados, partículas e lamelas. Na escala macroscópica os argilominerais são compostos por 

agregados milimétricos, os quais são formados por um conjunto de partículas. Já na escala 

molecular, verifica-se a existência de partículas que são formadas com lamelas que se alternam 

com o espaço interlamelar. Esse empilhamento das lamelas em uma partícula é a responsável 

pela periodicidade cristalográfica dos argilominerais, mesmo quando encontram-se lamelas 

empilhadas em diferentes orientações, sendo em diferente proporção para qualquer que seja o 

argilomineral analisado. As partículas podem ser compostas desde pouquíssimas lamelas 

empilhadas (2 à 5) até valores elevados (200, caso da caulinita), dependendo das condições 

impostas ao argilomineral, como por exemplo a quantidade de água presente no material e a 

valência dos cátions compensadores de carga, sendo maior o empilhamento de lamelas quão 

maior for a carga do cátion (BERGAYA, JABER e LAMBERT, 2011; TOURNASSAT et al., 

2015).  

Figura 02 – Tipos de organizações estruturais presentes nos argilominerais e sua porosidade. (A) representação 

de uma lamela, (B) empilhamento de lamelas originando partículas, (C) arranjo de partículas gerando 

espaço interpartículas e (D) arranjo de agregados gerando porosidades maiores. 

 

Fonte: Adaptado de Bergaya e Lagaly, 2006. 

As quantidades de lamelas por partículas não influenciam só em seu tamanho, mas 

também nas suas propriedades. Nos argilominerais pertencentes ao grupo das esmectitas, 

quanto maior o número de lamelas empilhadas em uma partícula, mais espessa e mais rígida 
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será a mesma. Isso também influencia na área específica medida para o argilomineral, desde 

que partículas com grande quantidade de lamelas empilhadas resultam em argilominerais com 

baixas áreas específicas, pois a molécula de N2 (gás utilizado na fisissorção para medidas de 

áreas específicas) não consegue penetrar no espaço interlamelar, medindo somente a superfície 

externa de várias partículas grandes. Outra característica importante é a porosidade criada pelo 

arranjo das partículas e dos agregados. Nota-se a presença de porosidade primária devido ao 

espaço interlamelar, uma segunda porosidade devido ao arranjo das partículas nos agregados e 

uma porosidade terciária devido aos espaços formados entre agregados (Figura 02) 

(BERGAYA e LAGALY, 2006; BERGAYA, JABER e LAMBERT, 2011). 

 Até então, só se explanou a respeito das argilas do tipo catiônicas. Porém, existem as 

argilas aniônicas, isto é, os hidróxidos duplos lamelares (HDL). Ainda podem ser encontrados 

como compostos do tipo hidrotalcita, pois esse é o mineral mais representativo do grupo. Este 

tipo de argila pode ser obtido diretamente da natureza ou sintetizada em laboratório, sendo 

materiais nanoestruturados bidimensionais, com lamelas formadas por hidróxidos de metais e 

carregadas positivamente, sendo balanceadas por espécies aniônicas (comumente carbonatos) 

que se encontram no espaço interlamelar conjuntamente com algumas moléculas de água 

(CREPALDI e VALIM, 1998; FORANO et al., 2006; CUNHA, FERREIRA e 

CONSTANTINO, 2010; SAJID e BASHEER, 2016). Sua estrutura, mais especificamente, é 

composta por camadas relacionadas à brucita, compartilhando as arestas dos octaedros de 

M(OH)6, a qual se apresenta eletronicamente neutra, porém perde a neutralidade quando 

ocorrem substituições do Mg2+ por espécies trivalentes, tal como Al3+, gerando um excesso de 

carga positiva na estrutura. A fórmula geral desses compostos pode ser representada como: 

[M2+
1-xM

3+
x(OH)2]

x+An-
x/n.yH2O, onde M2+ e M3+ são os centros metálicos divalentes e 

trivalentes, respectivamente, e An- representa o ânion de valência n (CREPALDI e VALIM, 

1998; FORANO et al., 2006; CUNHA, FERREIRA e CONSTANTINO, 2010; TAVIOT-

GUÉHO, 2017). Para que um HDL seja formado, o raio iônico do cátion divalente é importante, 

pois a estrutura não é estável quando esse parâmetro é maior que 0,06 nm, formando outra 

estrutura que não seja do tipo hidrotalcita (FORANO et al., 2006). A Figura 03 permite a 

visualização da estrutura do HDL. 
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Figura 03 – Estrutura da argila aniônica ou HDL. 

 

Fonte: Adaptado de Tronto, 2013. 

 A síntese dos HDLs é considerada simples e rápida. Diversos são os métodos reportados 

na literatura, tais como: coprecipitação, método sal-óxido, método da ureia, síntese 

hidrotérmica, hidrólise induzida, reconstrução e etc (CREPALDI e VALIM, 1998; FORANO 

et al., 2006). Este último método utiliza-se de uma propriedade muito interessante dos HDLs 

chamada de “efeito memória”. Quando o HDL é submetido à calcinação em altas temperaturas, 

as espécies aniônicas e moléculas de água são eliminadas e a estrutura se transforma em uma 

mistura de óxidos. Essa mistura, por sua vez, quando entra em contato com uma solução aquosa 

de ânions recupera a estrutura do HDL inicial com os ânions da solução presentes no espaço 

interlamelar. Tal propriedade torna esses materiais muito interessantes para adsorção, pois 

podem ser tratados, reciclados e reutilizados (FORANO et al., 2006; SAJID e BASHEER, 

2016). Uma ilustração dessa propriedade pode ser visualizada na Figura 04. 
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Figura 04 – Representação do Efeito memória dos HDLs. 

  

Fonte: Adaptado de Tichit e Coq, 2003. 

É possível perceber que a composição dos HDLs pode ser variada conforme se combina 

diferentes cátions metálicos di e trivalentes. Essa diversidade de composições atrai grande 

atenção pois pode-se utilizar as propriedades dos metais presentes nas camadas de HDL como 

fase ativa. Os cátions possíveis de se utilizar na síntese desses materiais são: Zn, Co, Ni, Mn e 

Fe divalentes; Cr, Co, Fe, V, Y, Mn, Ga e Lantanídios trivalentes. Além disso, outra gama de 

espécies aniônicas pode ser intercalada entre as camadas do HDL, tais como ânions inorgânicos 

e orgânicos, compostos de coordenação, polioxometalatos e biomoléculas (FORANO et al., 

2006; CUNHA, FERREIRA e CONSTANTINO, 2010; TAVIOT-GUÉHO, 2017). Aliás, o 

maior uso dos HDLs é na forma de trocadores iônicos, atribuído a sua alta área específica, alta 

capacidade de troca iônica (200 a 400 meq/g) e espaço interlamelar ajustável e flexível (permite 

diversos arranjos das moléculas orgânicas aniônica, na forma de mono ou bicamada paralela ou 

inclinada em relação à camada de HDL) (CUNHA, FERREIRA e CONSTANTINO, 2010; 

TAVIOT-GUÉHO, 2017). 

3.2 ARGILOMINERAIS SINTÉTICOS 

O interesse em argilominerais produzidos em laboratório, sob condições controladas e 

composições conhecidas se deve ao fato dos argilominerais em suas formas naturais 

encontrarem-se em poucas quantidades, composição mineralógica variável e apresentarem-se 

associados a uma variadade de impurezas. Esses fatores negativos citados podem implicar em 

limites de aplicação do material natural em processos industriais, aumentando o interesse em 

argilominerais sintéticos, principalmente em estudos que necessitam de um material 

homogêneo e puro (KLOPROGGE, 1998; ZHANG et al., 2010). 

A síntese dos filossilicatos pertencentes ao grupo das esmectitas tem sido reportado 

desde os anos 50, com composições bem definidas, alta pureza e diferentes modificações 

estruturais (KLOPROGGE, 1998; ZHANG et al., 2010). Para a montmorillonita pode-se 

indentificar um avanço quanto a obtenção de um material puro, sem presença de outros 
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argilominerais ou material amorfo. Alguns grupos de pesquisadores já se utilizaram da síntese 

em condições hidrotérmicas, partindo de minerais que naturalmente ocorrem na natureza e 

carbonatos (LEVINSON e VIAN, 1966). Outros tentam simular as condições de formação 

desse filossilicato utilizando-se do método de co-precipitação da sílica com hidróxido de Al, Fe 

e Mg, já que é comprovado a formação da montmorillonita e outros argilominerais do grupo ao 

qual pertence em condições de superfície, ou seja, em temperaturas e pressões comuns 

(HARDER, 1972). Ainda existem autores que utilizaram reações de hidratação do sódio e 

vidros de magnésio-aluminossilicatos (NAZAKAWA et al., 1991), e outros que já prepararam 

o filossilicato com quantidades controladas de ferro partindo de Si, Fe e Mg, gerando um 

material livre de impurezas e com estrutura cristalina (NAGASE et al., 1999). 

O material puro e semelhante a sua forma encontrada na natureza foi sintetizado através 

de duas vias. A primeira, proposta por Reinholdt et al. (2001), se utilizou de condições 

hidrotérmicas medianas, com substituições isomórficas na folha octaédrica de Al por Mg e Zn, 

partindo de um meio com flúor e levemente ácido. Posteriormente, Reinholdt et al. (2005) 

estudou as variáveis do procedimento e determinou o papel do flúor na cristalização do 

argilomineral, chegando à conclusão que baixas concentrações de flúor podem ser utilizadas, 

além de que diferentes densidades de carga podem ser obtidas no material em um sistema Na2O-

MgO-Al2O3-SiO2-H2O. Ainda se concluiu que somente em uma pequena faixa de concentração 

de magnésio era possível se obter substituição parcial dos alumínios na folha octaédrica, a fim 

de propiciar a característica de deficiência de carga positiva do argilomineral montmorillonita 

e sem retirar o caráter dioctaédrico do mesmo. Além disso, foi verificado uma certa substituição 

de silício por alumínio na folha tetraédrica, de modo que não interessava a condição de síntese 

empregada, sempre iria ocorrer a inserção de alumínios na folha tetraédrica. Por meio de 

estudos de RMN 19F, os mesmos autores comprovaram um certo caráter trioctaédrico nas 

montmorillonita obtidas, ou seja, algumas regiões da folha octaédrica possuem Mg-Mg-Mg no 

lugar de Mg-Al-Mg, resultando em distorções locais fortes nas folhas octaédricas que são 

balanceadas pelas substituições do Si por Al na folha tetraédrica. 

Em anos mais recentes foi identificado a segunda via de obtenção do argilomineral 

sintético, por onde foi possível obter um material com características mais próximas a da argila 

natural amplamente conhecida e de referência mundial, a montmorillonita sódica de Wyoming. 

Os responsáveis por esse feito pertencem ao grupo de Le Forestier et al. (2010), ao mesclarem 

o procedimento proposto por Hamilton e Henderson (1968) e Lantenois et al. (2008), aplicaram 

altas pressões e temperaturas elevadas em uma síntese hidrotérmica (350°C e 120 MPa), 
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gerando um material com alta capacidade de troca catiônica e área específica, com fase 

cristalina em pureza superior a argila de referência.  

Lantenois et al. (2008), a fim de produzir montmorillonitas sem substituições 

tetraédricas e de maior caráter cristalino, realizaram sínteses em condições hidrotérmicas em 

diferentes pressões e temperaturas, assim como variou as concentrações de magnésio para 

chegar a um ótimo de substituições isomórficas na folha octaédrica (estimando a carga da 

lamela). O estudo chegou a conclusão que somente em pressões de 120 Mpa, 350 °C, fração 

molar de magnésio de 0,33 e 30 dias de síntese, era possível obter uma montmorillonita com 

baixa densidade de carga e na presença de pequenas quantidades de minerais associados (95% 

de montmorillonita e 5% de impurezas). Foi definido que a cristalização da montmorillonita 

passa por um intermediário caulinita, por onde se deve superar a barreira de estabilidade desse 

argilomineral para se chegar em uma maior pureza da esmectita. Tal barreira é vencida com o 

aumento da temperatura e as outras condições de pressão e composição.  Além disso, as baixas 

pressões e altas concentrações de Mg resultam em substituições na folha tetraédrica, gerando 

uma deficiência de carga nessa região, bem como aumenta o caráter dioctaédrico. 

Le Forestier et al. (2010) relatou que a característica de inchamento em água, típica das 

argilas bentoníticas, não foi identificada do ponto de vista macroscópico para a argila sintética. 

Porém, do ponto de vista microscópico, a argila sintética apresentou vários estágios de 

hidratação superiores ao encontrado para argila natural, o que foi chamado de inchamento 

cristalino, comprovado pelo acompanhamento do estado de hidratação dos materiais por 

difração de raios X ao passo que se aumentava a umidade do meio. Outra característica 

encontrada, foi o maior cárater mesoporoso do material sintético em comparação com o natural 

de Wyoming, resultando em maiores áreas específicas. Por meio da técnica de adsorção de 

argônio a baixas pressões, os autores estimaram características texturais, tais como áreas 

específica basais e laterais, de modo a definir que a argila sintética possuiu uma pequena 

espessura de partículas e, portanto, uma menor quantidade de lamelas empilhadas (11 lamelas). 

Além disso, ainda utilizando-se dessa técnica, foi definido que o material sintético possuía, na 

região das bordas e pontas das partículas, defeitos locais ou variabilidade química. 

3.3 ARGILAS PILARIZADAS  

As argilas pilarizadas formam uma classe de materiais que possuem espécies químicas 

intercaladas no espaço interlamelar, conferindo-lhes uma estrutura microporosa através do 

afastamento das lamelas do sólido, bem como aumentando a sua estabilidade térmica. 

Naturalmente se obtém argilominerais pilarizados utilizando-se aqueles pertencentes ao grupo 
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das esmectitas, que possuem densidade de carga baixa e negativa, além de um agente pilarizante 

com uma carga positiva alta.  Esse procedimento se utiliza da capacidade troca catiônica desse 

grupo de filossilicatos, criando um sistema de canais bidirecionais e com distribuição 

homogênea de pilares (SCHOONHEYDT e JACOBS, 2001).  

 O procedimento mais comum para obtenção de um argilomineral pilarizado pode ser 

resumido nas seguintes etapas: inchamento do argilomineral em água ou outro solvente polar; 

troca dos cátions naturais interlamelares por oligômeros catiônicos do metal de interesse; 

secagem e calcinação do material intercalado para transformar as espécies do metal em óxidos, 

esses agindo como pilares mantendo as lamelas afastadas e formando ligações covalentes com 

a estrutura do filossilicato (DING, KLOPROGGE e FROST, 2001). Vale salientar que até o 

momento antes da calcinação tem-se um material passível de troca catiônica, dos pilares por 

outras espécies, o que não poderá ocorrer após o procedimento de transformação e ancoramento 

dos pilares na estrutura do argilomineral. O procedimento de pilarização pode ser visualizado 

na Figura 05. 

Figura 05 – Procedimento  de pilarização: preparo da solução pilarizante (a), adição da solução pilarizante a 

suspensão de argila (b), filtração da mistura (c), secagem do produto (d) e calcinação (e). 

 

Fonte: Próprio autor. 

 O agente pilarizante mais amplamente empregado e, por esse motivo, com mecanismo 

de formação melhor definido é o de alumínio, na forma de Al13
+7. A composição da solução 

pilarizante de alumínio é bastante dependente das condições de preparação, na qual deve-se 

controlar a basicidade (relação OH/Al), no momento de hidrólise do sal de alumínio, para obter 

o pH ideal, bem como os tipos de espécies de alumínio presentes na solução. Também deve-se 

controlar a temperatura na qual a reação de hidrólise e envelhecimento ocorre, pois 

temperaturas elevadas podem resultar em espécies de maior caráter polimérico, tal como o Al30. 

Tais espécies, dependendo das condições aplicadas, podem ser monômeros de [Al(H2O)6]
3+, 

oligômeros de [Al13O4(OH)24(H2O)12]
7+ e polímeros. Assim, assume-se que os oligômeros são 

as espécies responsáveis pelo processo de pilarização do filossilicato. Sua estrutura geométrica 
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foi deduzida, através de DRX, por Keggin, em 1934, e associou-se aos Al13
+7 o nome de íon de 

Keggin. Sua estrutura consiste de um tetraedro central de AlO4 com todos os oxigênios ligados 

a três outros octaedros de alumínio, tal como visto na Figura 06 (SCHOONHEYDT e JACOBS, 

2001; BERGAYA, AUOAD e MANDALIA, 2006; CASEY, 2006). 

Figura 06 – Estrutura do [Al13O4(OH)24(H2O)12]7+ ou Íon de Keggin. 

 

Fonte: Schoonheydt e Jacobs, 2001. 

 Schoonheydt e Jacobs (2001), reportaram que uma argila pilarizada com cátions de 

carga +7 e com tamanho de 1 nm, tal como obtido para o íon de Keggin, quando possui uma 

boa distribuição dos pilares em um arranjo planar, apresentará, idealmente, distâncias 

interpilares em torno de 5 nm. Ainda pode-se identificar um afastamento das lamelas em valores 

um pouco abaixo da dimensão do Al13
+7, pois o procedimento de transformação a óxido 

(calcinação) causa uma retração da estrutura da espécie de alumínio, promovendo uma 

porosidade acessível a pelo menos moléculas de N2, uma vez que existe espaço suficiente entre 

pilares e entre lamelas (BERGAYA, AOUAD e MANDALIA, 2006). 

 O Íon de Keggin ainda pode ser utilizado partindo de uma solução comercial, conhecida 

como Clorohidróxido de Alumínio ou Alumínio Clorohidrato (ACH), na qual pode ser 

preparada através da dissolução do reagente na forma de sólido ou obtido diretamente na forma 

de uma solução concentrada. Esse produto comercial é principalmente utilizado em anti-

transpirantes e tratamento de água (CASEY, 2006). As espécies predominantes nessas soluções 

são o Al13 e Al30 (forma polimérica), comprovado por estudo de Ressonância Magnética 

Nuclear de 27Al (27Al-RMN), permitindo o uso desse reagente no procedimento de pilarização 

de argilominerais (CASEY, PHILLIPS e FURRER, 2001; CASEY, 2006). A aplicação 
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principal da forma comercial das espécies de alumínio está para os procedimentos de aumento 

de escala em meios concentrados. Para fins de pilarização, clorhidróxido de alumínio na forma 

de solução não pode ser estocada por 10 anos ou mais, pois a principal espécie de interesse já 

passa a existir em quantidade minoritária, quando comparada com a forma polimérica 

(AOUAD, MADALIA e BERGAYA, 2005). 

 Esses materiais pilarizados possuem algumas características importantes, tais como: 

acidez superficial, estrutura porosa e estabilidade térmica. As argilas pilarizadas possuem 

acidez de Brønsted (doação de prótons) e acidez de Lewis (aceptor de elétrons), sendo a 

primeira associada aos grupos hidroxilas da estrutura da argila, enquanto a segunda é atribuída 

ao metal constituinte do pilar, por onde o tipo de argila e de metal utilizado na produção desses 

materiais interferem diretamente na quantidade e força dos sítios ácidos. Ainda verifica-se 

acidez nas bordas das partículas dos argilominerais, sendo relacionada a uma acidez tanto de 

Brønsted quanto de Lewis. A acidez de Brønsted em argilas pilarizadas pode ser incrementada 

através do uso de tratamentos ácidos da argila de partida. Além disso, é conhecido que os sítios 

ácidos de Lewis são mais resistentes termicamente que os de Brønsted, embora ambos tenham 

sua acidez reduzida com o aumento da temperatura (SCHOONHEYDT e JACOBS, 2001; 

DING, KLOPROGGE e FROST, 2001).  

No que se diz respeito a estrutura porosa dos materiais pilarizados, pode-se variar o 

espaçamento entre as lamelas desde 5 Å até 20 Å, de acordo com o tipo de metal do pilar, 

capacidade de troca catiônica do argilomineral e tratamento térmico aplicado, o que definirá as 

diferentes aplicações do material produzido. Outro fator que afeta a estrutura é o tipo de 

secagem utilizada, quando seca em ar, a estrutura será pilarizada e laminar, enquanto seca por 

liofilização ou supercrítica produzem materiais deslaminados. Os argilominerais deslaminados 

possuem uma porosidade acessível consideravelmente maior do que a argila somente 

pilarizada, podendo chegar até 800 m2/g (BERGAYA, AOUAD e MANDALIA, 2006; DING, 

KLOPROGGE e FROST, 2001).   

Do ponto de vista da estabilidade térmica já está relacionada com a homogeneidade da 

distribuição dos pilares, no qual quão melhor distribuídos estiverem as espécies, maior será a 

estabilidade frente a tratamentos térmicos. Além disso, a inserção de pilares mistos ou a 

mudança do argilomineral de partida são outros fatores que podem incrementar a estabilidade 

térmica (DING, KLOPROGGE e FROST, 2001). 

 Além disso, as argilas pilarizadas podem ser dopadas com metais de transição a fim de 

incrementar sua atividade catalítica e podem ser aplicadas em reações que o metal adicionado 

age auxiliando o centro metálico dos pilares ou até como fase ativa da reação, de forma que o 
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espaço interlamelar criado pela presença dos pilares atua como peneira molecular, restringindo 

os tipos de produtos formados durante a reação, podendo gerar um aumento no rendimento do 

processo. Além disso, os argilominerais pilarizados podem atuar em diferentes processos 

catalíticos a medida que os tipos de metais presentes no pilar são alterados de forma combinada 

ou isoladamente, pelo qual os permite aplicar em reações de desproporcionamento, 

craqueamento, desidratação, redução catalítica e deshidrogenação (LUNA e SCHUCHARDT, 

1999). 

 Dessa forma, a modificação de argilas por meio de pilarizações agrega valor e amplia a 

sua aplicação. A composição variável e presença de outros minerais nas argilas, porém, podem 

ser limitações na utilização desses materiais em algumas aplicações. A síntese de argilominerais 

pode ser uma forma de vencer tais limitações, entretanto devem ser comparadas com as formas 

naturais a fim de saber se desempenham a função de forma tão eficiente quanto os materiais já 

existentes. Assim, a síntese da montmorillonita e sua pilarização permitirá uma comparação 

com as argilas pilarizadas naturais, a fim de determinar suas diferenças e se as limitações já 

supracitadas são realmente uma barreira no uso de argilas naturais.   
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A síntese do argilomineral montmorillonita, preparação do agente pilarizante, processo 

de pilarização e caracterizações são apresentadas a seguir. 

4.1 SÍNTESE DA MONTMORILLONITA 

 A síntese da montmorillonita ocorreu conforme descrito por Reinholdt (2001). A 

composição do hidrogel está embasada na fórmula teórica da montmorillonita 

𝑁𝑎2𝑥[(𝐴𝑙2(1−𝑥)𝑀𝑔2𝑥)𝑆𝑖4𝑂10(𝑂𝐻, 𝐹)2] ∙ 𝑛𝐻2𝑂, na qual x assume um valor de 0,2. A síntese 

foi conduzida em meio de ácido fluorídrico e em condições hidrotérmicas, através do uso de 

um gel com a seguinte composição molar: 

1𝑆𝑖𝑂2: (1 − 𝑥)/4 ∙ 𝐴𝑙2𝑂3: 𝑥/2 ∙ 𝑀𝑔𝑂: 𝑥/4 ∙ 𝑁𝑎2𝑂: 0.05 ∙ 𝐻𝐹: 96 ∙ 𝐻2𝑂 

 A adição das fontes se faz na seguinte ordem: água destilada (86,03 g), ácido fluorídrico 

(HF 40%, 0,125g, Sigma-Aldrich, PA), acetato de sódio (NaCOOCH3 99%, 0,205 g, 

Carloerba), acetato de magnésio (Mg(COOCH3)2.4H2O 99%, 0,535 g, Sigma-Aldrich, 

ReagentPlus®), pseudo-boemita (Al2O3, 1,163 g) e sílica (SiO2
  99%, 3 g, Sigma-Aldrich, PA). 

O sistema é mantido em agitação durante 2 h para a etapa de maturação. Ao término desse 

tempo, é medido o pH e o gel é levado a autoclaves de aço inoxidável a 220°C por 72 h sob 

pressão autogênica, compondo a etapa de cristalização. Após tal etapa, as autoclaves são 

resfriadas até temperatura ambiente e medido o pH do sobrenadante. O produto é filtrado e 

lavado com água destilada, até pH próximo de 7. Após filtração, o produto submetido a secagem 

em estufa a 60°C por 12 h. Ao término desse período, o produto é cominuído a um pó fino 

(<100 mesh) e armazenado. 

4.2 PILARIZAÇÃO  

4.2.1 Preparação do Agente Pilarizante 

 Método 1: a obtenção do agente pilarizante de alumínio é feita através da adição gota-

a-gota de uma solução 0,2 mol.L-1 de NaOH (500 mL; 99%, Merck, PA) a solução 0,2 mol.L-1 

de AlCl3.6H2O (250 mL; 99%, Sigma-Aldrich, ReagentPlus®), com razão OH/Al igual a 2. 

Durante a adição da solução de hidróxido de sódio, mantém-se o sistema a 60°C e sob agitação. 

Ao término da adição, a solução ainda continuará sob agitação e a 60°C durante 24 h, resultando 

em um produto que será utilizado no procedimento de pilarização. 
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 Método 2: a solução de agente pilarizante é preparada através da adição da solução de 

Clorohidróxido de Alumínio 50%, na proporção de 0,05 mol de Al, em água destilada.  

4.2.2 Suspensão de Argila 

 Para preparar a suspensão de argila, 3 g de argila natural (Poço A da Argentina cedida 

pela Colorminas) ou sintética são adicionadas a 300 mL de água destilada, mantida sob agitação 

(durante 2h) e em temperatura ambiente para hidratação dos cátions interlamelares e expansão 

do espaço interlamelar.  

4.2.3 Intercalação e Pilarização 

 A solução do agente pilarizante é adicionada a suspensão de argila e mantida sob 

agitação durante 2 h a temperatura ambiente, a fim de permitir a troca dos cátions interlamelares 

com os polihidróxicátions de alumínio. Após o tempo de troca, o material é filtrado, lavado 

com água destilada até teste negativo para presença de cloreto (teste com AgNO3), seco em 

estufa a 60°C durante 12 h, cominuído até passagem em uma peneira de 100 mesh e submetido 

ao procedimento de calcinação a 450°C durante 3 h (taxa de aquecimento 5°C/min) para 

estabilização dos pilares. 

 Na Figura 07 pode-se visualizar um esquema do procedimento de síntese descrito até o 

momento. 

Figura 07 – Esquema da síntese do argilomineral e pilarização dos materiais. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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 As amostras sintéticas e naturais submetidas ao procedimento de pilarização com 

polihidroxicátions de alumínio, comercial ou preparados em laboratório, deram origem a quatro 

outros materiais. Portanto, a partir de agora o material natural será representado pela sigla N e 

o sintético S. Já os materiais precursores pilarizados com espécies de alumínio preparados em 

laboratório (método 1) serão acrescidos de AP e os pilarizados com espécies de alumínio 

comercial (método 2) de ACP. Todas essas siglas encontram-se resumidas e descritas na Tabela 

06. 

Tabela 06 – Siglas e descrições das argilas pilarizadas e não pilarizadas. 

Material Descrição 

N Argila natural 

S Argila sintética 

APN 
Argila natural pilarizada com espécies de alumínio preparadas em laboratório 

(MÉTODO 1) 

APS 
Argila sintética pilarizada com espécies de alumínio preparada em laboratório 

(MÉTODO 1) 

ACPN Argila natural pilarizada com espécies de alumínio comercial (MÉTODO 2) 

ACPS Argila sintética pilarizada com espécies de alumínio comercial (MÉTODO 2) 

 

4.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 Os materiais preparados nesse trabalho foram caracterizados por meio de diversas 

técnicas complementares, tais como as que constam a seguir. 

4.3.1 Difração de raios X (DRX) 

As amostras foram analisadas por difração de raios X em um aparelho Bruker D2 Phaser 

utilizando radiação CuKα (λ=1,54Å) com um filtro de Ni, com passo de 0,02º, de 0 à 70°, 

corrente de 10 mA, voltagem de 30kV, utilizando um detector Lynxeye (192 canais), fenda 

divergente de 0,2 mm, tempo de 0,3 s, anti-airscatteringscreen de 1 mm. Todas as análises 

foram realizadas em equipamento pertencente ao LABPEMOL/UFRN. 

4.3.2 Adsorção e dessorção de N2 

Análise de adsorção e dessorção de N2 foram realizadas no equipamento ASAP 2020 da 

Micromeritics, com pré-tratamento da amostra a 150 °C durante 24 h e sob vácuo, com adsorção 

a -196 °C (77 K). As amostras foram analisadas em equipamento pertencente ao 

LABPEMOL/UFRN. 
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4.3.3 Análise Termogravimétrica (TGA/DTG) 

 Parte das amostras foram analisadas em um aparelho TG 209F3 Netzsch, com uma 

rampa de aquecimento de 25 a 900 °C em uma taxa de aquecimento de 10 °Cmin-1, utilizando 

cadinho de Pt/Rh, atmosfera de gás N2 e massa de amostra de aproximadamente 5 mg. 

 Outra parte das amostras foram analisadas em um aparelho TGA 50 Shimadzu, com 

uma rampa de aquecimento de 25 a 900 °C em uma taxa de aquecimento de 10°Cmin-1, 

utilizando cadinho de Pt, atmosfera de gás N2 e massa de amostra de aproximadamente 5 mg. 

Vale salientar que todas as análises foram realizadas no LABPEMOL/UFRN e 

NUPPRAR/UFRN. 

 As perdas de massas foram obtidas e calculadas a partir da diferencial da curva TGA 

dada por ambos os aparelhos. 

4.3.4 Espectroscopia na região do Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 As análises das amostras foram realizadas em um equipamento IV-FTIR/ATR modelo 

Spectrum 65, da marca Perkin Elmer, na faixa de número de onda de 650 à 4000 cm-1, com 

resolução de 1 cm-1. Essas análises foram realizadas no equipamento pertencente ao professor 

Ademir Oliveira da Silva - IQ/UFRN. 

4.3.5 Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia de Energia Dispersiva de raios X 

(MEV/EDS) 

 A identificação dos minerais, sua composição e as relações texturais das amostras foram 

determinadas no microscópio eletrônico de varredura (MEV) FEI Quanta 400, equipado com 

um sistema de microanálise química por dispersão de energia (EDS) Bruker Quantax. As 

amostras foram recobertas com ouro antes da análise. Os dados foram obtidos no Centro de 

Tecnologia Mineral – CETEM, no Rio de Janeiro. 

4.3.6 Ressonância Magnética Nuclear do 27Al (27Al RMN) 

 Os sinais de ressonância foram obtidos no equipamento Bruker Avance II+400 MHz 

HPDEC, referência Alumínio hexahidratado, frequência de ressonância 104,26 MHz, ângulo 

de rotação do pulso 90°, tempo de aquisição 0,03 segundos, intervalo entre pulsos 2 segundos. 

Todas as análises foram realizadas no laboratório da professora Heloise de Oliveira Pastore – 

UNICAMP. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os materiais obtidos foram caracterizados por diversas técnicas complementares, tais 

como: difração de raios X (DRX), análise termogravimétrica (TGA), infravermelho com 

transforma de Fourrier (FTIR), adsorção e dessorção de N2, microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), energia dispersiva de raios X (EDS) e ressonância magnética nuclear de 27Al (27Al 

RMN). Inicialmente será apresentado os resultados e discussões dos materiais nas formas não 

pilarizadas e, posteriormente, os derivados do procedimento de pilarização. 

5.1 ARGILA NATURAL E ARGILOMINERAL SINTÉTICO 

A análise mineralógica do argilomineral é realizada por meio do difratograma de raios 

X (DRX), tal que reflexões características de cada constituinte dessa classe de materiais irão se 

apresentar na forma de um padrão único. Na Figura 08 é mostrado o difratograma de raios X 

da amostra natural. 

Figura 08 – Difratograma de raios X da argila natural. 

 

 O difratograma obtido é característico do argilomineral montmorillonita, porém 

apresenta reflexões características de outros componentes, tais como quartzo (ângulo 2θ 

aproximadamente 26°) e outro não identificado (2θ próximo à 17°). A primeira reflexão e mais 

intensa é referente as lamelas que geram o plano de reflexão com índice de Miller (001) e 

característica dos filossilicatos. Por meio desta, podemos estimar o espaçamento basal (d001), 
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ou seja, a distância entre as superfícies basais das lamelas do argilomineral em questão, 

compreendendo a espessura da lamela e o espaço interlamelar, bastando identificar o ângulo 2θ 

em que essa se apresenta. Logo, aplicando a Lei de Bragg (𝜆 = 2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃) e sabendo que a 

posição da reflexão 001 é em 2θ igual a 6°, o espaçamento basal calculado é na ordem de 14,71 

Å. Tal valor encontrado está de acordo com os valores comumente calculados para argilas 

naturais, possuindo uma média em 15 Å, sendo dependente da umidade na qual a amostra 

encontra-se. 

 A Figura 09 apresenta os difratograma de raios X obtido para o argilomineral sintetizado 

em laboratório e o natural, a fim de comparação, assim como os índices de Miller referentes a 

cada reflexão da sintética, segundo Reinholdt et al. (2005).  

Figura 09 – Difratograma de raios X da montmorillonita natural e sintética 

 

 Pode-se destacar novamente a reflexão (001) que encontra-se em ângulo 2θ igual a 

6,25°, revelando o valor de d001 igual a 14,12 Å. Tal como já exposto anteriormente, o 

espaçamento calculado está de acordo com valores já obtidos na literatura, sendo mais distante 

do valor médio devido ao estado de hidratação que os cátions interlamelares podem se 

encontrar, já que as amostras não foram submetidas as mesmas condições de humidade no seu 

armazenamento. As outras reflexões assinaladas na figura acima também são características de 
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filossilicatos esmectíticos, destacando-se aquela presente no fim do difratograma com índice de 

Miller (060) e em 2θ igual a 62,3° ou 1,49 Å. A posição desta reflexão é o que determina se o 

argilomineral possui um caráter trioctaédrico (folha octaédrica ocupado majoritariamente por 

Mg) ou diocatédrico (folha octaédrica ocupado predominantemente por Al), de maneira que 

para o primeiro caso (060) encontra-se em 1,52 Å, enquanto para o segundo encontra-se em 

1,49 Å. Dessa forma, o filossilicato obtido é do tipo dioctaédrico, reconfirmando a formação da 

montmorillonita (REINHOLDT et al., 2005). 

As reflexões identificadas no difratograma da argila sintética podem ser encontradas, 

também, no difratograma da amostra natural, demonstrando uma similaridade entre estes 

materiais. Porém, o material sintético, por partir de reagentes de alta pureza, não apresenta 

reflexões características de quartzo ou outro argilomineral e, sendo assim, claramente o material 

preparado em laboratório é uma argila montmorillonita sem a presença de impurezas. Outra 

diferença nítida é o alargamento da reflexão 001 se apresenta para argila sintética, o que 

significa uma reduzida organização estrutural do material sintético em relação a argila natural. 

Esta última possui uma reflexão bem fina e intensa, indicando um bom ordenamento a longo 

alcance. 

A fim de elucidar melhor a estrutura dos materiais, a curva termogravimétrica (TGA) 

da argila natural está apresentada na Figura 10, demonstrando eventos de perdas de massa em 

função do aumento da temperatura do ambiente no qual o material encontra-se, bem como a 

derivada da curva resultante. 

Figura 10 – Curva termogravimétrica e sua diferencial da argila natural 

 



39 
 

 

 Para a argila natural identificamos dois eventos de perda de massa. O primeiro evento 

(até 200 °C) ocorre em duas etapas, círculos 1 e 2 na Figura 10, referentes a perda de água 

adsorvida no espaço interlamelar e a água coordenada aos cátions interlamelares, 

respectivamente. A redução de massa devido a saída de água é mais lenta para a segunda etapa 

do primeiro evento devido as moléculas de água coordenadas estarem submetidas a um campo 

eletrostático mais forte e, portanto, uma maior quantidade de energia na forma de calor é 

necessário para que essa atração seja rompida. Argilas que possuem cátions interlamelares do 

tipo Na+, K+ e Cs+ apresentam uma perda de água; com cátions H3O
+, Li+, Ba2+ e Sr2+ verificam-

se duas perdas; e, as que possuem cátions Ca2+ e Mg2+ demonstram duas e três regiões de perdas, 

respectivamente (SANTOS, 1989). Posto isto, baseado na origem do material e nesta técnica 

de caracterização pode-se estimar uma predominância de cátions Ca2+ no espaço interlamelar. 

Por meio da DTG é possível constatar que o primeiro evento ocorre em maior velocidade em 

duas temperaturas, em 100 °C e 150 °C, já que possui duas etapas.  

O segundo evento de perda de massa, iniciado após a perda de água (200 °C) até 

temperaturas mais elevadas (700 °C) e ocorrendo em duas etapas, é associado a desidroxilação 

da estrutura da argila, se dando em menor proporção em temperaturas de 200-400 °C, mas em 

maior magnitude de 400-700 °C (etapas 3 e 4 da Figura 10, respectivamente). Assim, com o 

auxílio da DTG, percebe-se que o evento de desidroxilação é em maior magnitude e velocidade 

na velocidade de 650 °C. A pequena redução de massa de forma constante na etapa 3 é 

característica dos argilominerais do grupo das esmectitas e demonstra uma sobreposição do fim 

da desidratação com o início da desidroxilação (SANTOS, 1989; FROST et al., 2000). 

 Quanto ao argilomineral preparado em laboratório, a Figura 11 apresenta o perfil da 

curva TGA obtida e a sua primeira derivada (DTG).  

Figura 11 – Curva TGA e sua diferencial da montmorillonita sintética 
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 O perfil de perda de massa de acordo com o incremento da temperatura, para a argila 

sintética, apresenta dois eventos principais. O primeiro evento de decomposição, assim como 

para a forma natural, é referente a saída de água presente no espaço interlamelar e coordenada 

aos cátions de compensação (até 150 °C), com máxima velocidade de perda em 60 °C (ver 

primeiro pico da DTG). Deve-se reparar na saída de água em somente uma etapa, o que pode 

estar associado a cátions interlamelares do tipo Na+, K+ e Cs+, de tal forma que como o preparo 

do material parte somente de reagentes com alta pureza e a fonte dos cátions de compensação 

é na forma sódica, o resultado exprime a presença majoritária das espécies Na+ no espaço entre 

as lamelas.  

Ainda se faz possível perceber que a temperatura máxima de desidratação do material 

se encontra em menores valores do que a identificada para a argila natural, o que sugere a 

existência de moléculas de água submetidas a forças equivalentes. Isto é, diferente da cálcica 

que possui moléculas de água em esferas de hidratação internas (interações fortes) e outras nas 

regiões mais externas e mais livres no espaço interlamelar (interações fracas). O segundo evento 

de perda de massa é análogo à da argila natural, sendo atribuído a desidroxilação da estrutura 

do argilomineral (SANTOS, 1989).  

Entretanto, o evento de desidroxilação na curva TGA da Figura 11 ocorre em 3 etapas. 

Isso é possível de ser verificado por meio da DTG, já que esta possui uma região contínua e 

outras duas regiões com picos (em 480 °C e 710 °C). A etapa 2 possui semelhança com a etapa 

3 do material natural, ocorrendo em baixos valores e de forma contínua, justamente na região 

de sobreposição dos eventos de desidratação e desidroxilação. Já em temperaturas mais baixas 

de perdas de hidroxilas, na faixa de 400-550 °C (etapa 3), nota-se o aparecimento de uma etapa 

de desidroxilação mais rápida, conforme a curva TGA e sua diferencial. Tal acontecimento é 

identificado para materiais que possuem uma maior quantidade de alumina estrutural, isto é, na 

folha octaédrica, de maneira que maiores teores de alumina geram maiores perdas de massa em 

menores temperaturas, pois análises de diversos argilominerais mostram que quanto maior for 

a quantidade de alumina, maior é o número de hidroxilas e em menores temperaturas estas são 

perdidas (CUADROS et al., 1994).  

Outra diferença entre as curvas termogravimétricas dos materiais está na temperatura 

em que a perda de massa da última etapa de desidroxilação se dá mais rapidamente, cujos 

valores para montmorillonita natural e sintética são 640 °C e 700 °C, respectivamente. 

Esmectitas que não possuem ferro estrutural apresentam uma desidroxilação máxima em torno 

de 700 °C, enquanto aquelas que possuem poucas quantidades desse elemento – não 

consideradas ricas em ferro – exibem tal valor máximo entre 550-700 °C, revelando, assim, a 
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pureza mais elevada do material sintético em comparação com o análogo natural (SANTOS, 

1989). 

Na Tabela 03 encontram-se resumido as etapas, bem como as temperaturas de cada uma 

delas e as porcentagens de do resíduo. Montmorillonitas típicas apresentam cerca de 5% de 

perda de massa no evento de desidroxilação e, de fato, ambas as amostras tratam-se do 

argilomineral em questão, já que as duas apresentaram valores próximos ao já reportado 

(CUADROS et al., 1994). Diferenças no evento de desidratação podem estar associadas ao 

método de secagem dos materiais, de modo que a temperatura da estufa de secagem é em média 

60 °C, porém por motivos não controláveis uma amostra pode ter ficado em temperaturas 

maiores de secagem do que a outra.  

Tabela 04 – Eventos e etapas das curvas termogravimétricas das argilas natural e sintética, com suas temperaturas 

e perdas de massas. 

Material Etapa 
Temperatura (°C) Perda de 

Massa (%) 

Resíduo 

(%) Inicial  Final 

Natural 

1 25 127 9,5 

83,7 
2 127 194 2,4 

3 194 400 0,9 

4 400 745 3,5 

Sintética 

1 25 155 8,5 

86,5 
2 155 425 2,0 

3 425 543 1,0 

4 543 770 2,0 

A estrutura dos materiais analisados ainda pode ser esclarecida por meio da técnica de 

espectroscopia na região do infravermelho. Na Figura 12, encontram-se os espectros de FTIR 

tanto da argila natural quanto da sintética, bem como as bandas com seus respectivos números 

de onda identificados.  
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Figura 12 – Espectro de FTIR das amostras natural e sintética, com número de onda de cada banda. 

 
 Os espectros de FTIR obtidos para as amostras mostram-se semelhantes em sua maior 

parte. Para argilas, tais espectros podem ser divididos em duas regiões: região de baixos 

números de onda ou das deformações (1800 cm-1 a 400 cm-1); e, região de altos números de 

onda ou do estiramento dos grupos hidroxila (4000 cm-1 a 2600 cm-1). Algumas diferenças, 

porém, podem ser notadas. Na região de deformações, a montmorillonita sintética não apresenta 

a banda em 777 cm-1, característica do estiramento da ligação Si-O do quartzo, diferentemente 

da sua forma natural, evidenciando a ausência dessa impureza em sua composição. Em ambas 

as regiões, para algumas bandas características de argilominerais, a ocorrência de desvios destas 

para maiores valores de número de onda, tais como a deformação da ligação MgAlOH (de 840 

cm-1 na natural para 890 cm-1 na sintética), deformação de Al2OH (de 983 cm-1 na natural para 

1000 cm-1 na sintética) e estiramento dos grupos OH estruturais (de 3613 cm-1 para 3635 cm-1), 

se devem a mudança de ambiente químico no qual esses componentes se encontram, sendo 

necessária uma maior quantidade de energia para haver a deformação ou estiramento das 

ligações. A existência da banda típica da deformação da ligação MgAlOH, mesmo que seja na 

forma de um ombro para argila sintética, é um indicativo da existência de substituições 

isomórficas de Al3+ por Mg2+, responsáveis pela geração de deficiência de carga positiva na 

estrutura da montmorillonita (em adição a outros fatores supracitados no referencial teórico) 

(MADEJOVÁ e KOMADEL, 2001). 
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 No que diz respeito aos demais modos vibracionais assinalados no infravermelho da 

Figura 12, bem como aos já citados, pode-se resumi-los na Tabela 04 segundo as posições em 

que esses se encontram no espectro. 

Tabela 05 – Posições e modos vibracionais das bandas do espectro de FTIR da argila natural e sintética. 

Posição (cm-1) Atribuição 

3613 Estiramento dos grupos OH estruturais 

3389 Estiramento dos grupos OH tanto de Al2OH quanto da água 

3224 (ombro) Estiramento dos grupos OH da água interlamelar 

1632 Deformação do OH da água 

1106 Estiramento Si-O (modo longitudinal) 

983 Estiramento Si-O 

911 Deformação Al2OH 

840 Deformação MgAlOH 

798 Estiramento Si-O do quartzo e sílica 

777 Estiramento Si-O do quartzo 

683 Si-O 

Fonte: Madejová e Komadel, 2001; Salerno et al., 2001 

 Em continuidade na avaliação dos materiais por meio de diversas técnicas, a Figura 13 

apresenta as isotermas de adsorção e dessorção de N2 das argilas sintética e natural, as quais 

possibilitam os cálculos de área BET (SBET), volume de microporos (Vmic) e volume total de 

poros (VT). 

Figura 13 – Isotermas de adsorção e dessorção de N2 dos materiais sintético e natural. 

 

 Os perfis das isotermas dos materiais presentes na Figura 13 assemelham-se a isoterma 

do tipo IV, de acordo com a classificação proposta por Brunauer, Deming, Deming e Teller 
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(BDDT) em 1940 (SING et al., 1985). As hitereses presentes nas isotermas são do tipo H3, 

segundo classificação da IUPAC. A isoterma do tipo IV é relacionada a materiais mesoporosos 

com presença de agregados de partículas do tipo placas e está de acordo com a histerese obtida, 

uma vez que a do tipo H3 é característica desses tipos de materiais (ROUQUEROL, 

ROUQUEROL e SING, 1999).  

Pode-se identificar, nitidamente, duas diferenças principais entre as isotermas, mais 

especificamente nas regiões de baixas (até 0,2) e altas pressões relativas (acima de 0,8). Em 

baixas pressões relativas identifica-se a contribuição da microporosidade do material, de 

maneira que os reduzidos valores de volume de adsorção refletem materiais com baixa 

microporosidade. Entretanto, o material sintético possui maior adsorção do que o natural, sendo 

um indício de sua maior área específica. Já na região de altas pressões relativas, referente aos 

mesoporos e macroporos, o material sintético apresenta uma alta condensação em comparação 

com a forma natural, sendo um indicativo de uma maior meso e macroporosidade. Essa maior 

mesoporosidade pode estar influenciando nos valores mais elevados de área obtidos para a 

argila sintética (seria possível confirmar tal afirmação com valores de distribuição de tamanho 

de poros).  

Além dessas duas regiões, ainda temos uma zona intermediária de pressões relativas 

(0,2-0,8), na qual identifica-se um aumento suave no volume de adsorção de gás para ambos os 

materiais, referente ao preenchimento da mono-multicamada dos mesoporos, originários da 

estrutura turbostrática das lamelas, em outras palavras, uma estrutura em que as lamelas estão 

empilhadas, mas não se encontram perfeitamente alinhadas (JALIL et al., 2014).  

 As histeres dos materiais não são plenamente idênticas, mesmo que se encaixem no 

mesmo tipo de classificação e sejam típicas daqueles materiais que possuem uma baixa 

uniformidade na distribuição de tamanho de poros. Entretanto, quanto maior o caráter 

horizontal da histerese, isto é, paralela ao eixo de pressão relativa, mais uniforme é a 

distribuição. Sendo assim, o material sintético possui uma histerese que é predominantemente 

vertical, indicando uma má uniformidade na distribuição dos tamanhos de poros, 

diferentemente da argila natural que possui a histerese mais paralela ao eixo da pressão relativa, 

podendo-se atribuir uma melhor uniformidade nessa distribuição (SING et al., 1985; 

ROUQUEROL, ROUQUEROL e SING, 1999).  

 A Tabela 05 contém os dados das propriedades texturais dos materiais submetidos a 

análise de adsorção e dessorção de N2, tais como SBET, Vmic e VT.  
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Tabela 06 – Áreas específicas, volume de microporos e volume total de poros das argilas. 

Material SBET (m2g-1)a Vmic (cm3g-1)b VT (cm3g-1)c 

Natural 66 0,007 0,093 

Sintética 127 0,005 0,411 
a: calculo pelo método BET 

b: calculo pelo método 𝛼-plot 

c: calculado pela regra de Gurvich (p/p0 igual a 0,97) 

Os valores observados acima comprovam o esperado quanto a área específica do 

material sintético ser maior do que a da natural. Os valores de Vmic e VT também são diferentes. 

Na montmorillonita sintética o volume de microporos equivale a 1,2% do volume total de poros, 

enquanto na natural este valor equivale a 7,7%. Isso demonstra que o material sintético é menos 

microporoso do que o natural e é composto majoritariamente por meso e macroporosidade.  

Tais diferenças texturais poderão refletir em modificações que venham a se utilizar da 

microporosidade do material, podendo a argila natural apresentar um ganho mais elevado em 

área específica do que o material sintético, bem como a modificação por meio do processo de 

pilarização. 

 Com o propósito de investigar as características morfológicas dos materiais, a Figura 14 

expõe as imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) tanto da argila 

sintética quanto da natural. Na Figura 14a e 14b, referentes a argila natural, pode-se verificar a 

presença de agregados de partículas na forma de diversos grãos, camadas que parecem ter se 

desprendido de aglomerados maiores e grãos isolados que aparentam ter várias camadas 

empilhadas. Essa morfologia sugere uma estrutura na forma de camadas para o material natural, 

típico de filossilicatos na forma de placas. A análise de espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS), do material natural permitiu identificar Ca, Fe, Mg, Al, Si e O em sua composição 

(Figura 12a).  

Já as imagens adquiridas por MEV da argila sintética (Figura 11c, 11d e 11e) pode-se 

notar a presença de material, possivelmente, não reagido na superfície dos aglomerados e 

partículas, de modo que somente em algumas regiões é possível ver uma espécie de camadas 

em uma mesma partícula, identificado com os círculos brancos nas Figuras 14c e 14d. Outro 

aspecto interessante é a presença de partículas com estrutura porosa na superfície diferente das 

demais (Figura 14e), as quais propiciam uma heterogeneidade nos tamanhos e formas de poros 

que esse material vem a possuir. As análises de EDS dessas regiões diferentes revelaram uma 

composição, também, diferente (Figura 15b e 15c). Em ambas temos Mg, Al, Si e O, porém 

somente nas micrografias da Figura 14c e 14d encontra-se o elemento F. Isso pode ser um 

indicativo de que partículas nas quais o flúor não participa da cristalização durante a síntese 
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formam estruturas porosas com cavidades que se diferem da morfologia esperada para o 

argilomineral montmorillonita. 

Figura 14 – Imagens obtidas por microscopia eletrônicas de varreduras (MEV) da argila natural (a) e (b), argila 

sintética (c), (d) e (e). 
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Figura 15 – Espectros de energia dispersiva de raios X (EDS) dos materiais natural (a), sintético região porosa (b) 

e sintético (c). 

 

 Ainda no contexto da elucidação de diferenças estruturais entre a argila montmorillonita 

natural e sua forma sintética, foi realizado a análise de Ressonância Magnética Nuclear de 27Al 

(27Al RMN), na qual a depender do ambiente químico que o núcleo de alumínio se encontre 

esse apresentará sinais de ressonância com deslocamentos químicos característicos. A Figura 

16 apresenta os espectros resultantes da análise. 

 



48 
 

 

Figura 16 – Espectros de 
27Al RMN das argilas natural e sintética. 

 

 A montmorillonita exibe dois picos de ressonância principais, correspondendo ao 

alumínio octaédrico (AlVI) em 2-5 ppm e alumínio tetraédrico (AlIV) nas proximidades de 56 

ppm (SALERNO e MENDIOROZ, 2002). A ressonância do AlVI na argila natural encontra-se 

em 3,55 ppm, enquanto na sintética está em 4,52 ppm. Tais indícios são resultantes de diferentes 

ambientes nos quais os AlVI se encontram em cada material (SALERNO e MENDIOROZ, 

2002). O sinal de ressonância do AlIV demonstra-se mais interessante de analisar, pois a argila 

natural possui um sinal largo com centro em 56,58 ppm, enquanto a sintética apresenta dois 

sinais melhores definidos em 51,92 e 69,20 ppm. Para ambos os materiais, isso é um indicativo 

da presença de sítios, do ponto de vista cristalográfico, não-equivalentes de alumínio tetraédrico 

(FRIPIAT, 1988). Realizando-se o cálculo da razão AlVI/AlIV, por meio da intensidade dos 

sinais de ressonância, obteve-se valores de 15 para argila sintética e 13,8 para natural, podendo 

estar atribuído a menor substituição isomórfica do silício por alumínio na folha tetraédrica do 

material sintético, ou até mesmo uma maior quantidade de alumínio coordenado 

octaedricamente. 

Todas as técnicas de caracterização anteriormente discutidas acabam por expor 

características importantes a respeito dos materiais trabalhados. Na análise termogravimétrica 

da argila natural, é proposto a presença majoritária de cátions Ca2+ no espaço interlamelar da 

montmorillonita e, de fato, isso é confirmado com a análise de EDS. Também é proposto que 

este mesmo material deve possuir alguma quantidade de ferro em sua composição, pois a curva 
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TGA demonstrou perfil típico de montomorillonitas não ricas em ferro e, novamente, o EDS 

veio a validar tal afirmação. A estrutura na forma lamelar, gerando partículas na forma de placas 

é verificado tanto por meio do DRX quanto no MEV da montmorillonita natural. O DRX, 

também, revela a presença de quartzo na composição da mesma, de modo que o IR, de forma 

qualitativa, apresenta uma banda típica de modo vibracional dessa impureza.  

No caso do material sintético, o que se percebe é a presença de somente um 

argilomineral na sua composição, a montmorillonita. Isso é comprovado por DRX, não 

apresentando reflexões de outros componentes; por TGA e FTIR, com perfis análogos a da 

forma natural, com algumas diferenças composicionais, mas dentro do esperado para o 

filossilicato em questão. O EDS e MEV, por sua vez, demonstram uma composição e 

morfologia dependentes entre si, de maneira que estruturas porosas distintas são obtidas para 

as diferentes composições. Tais características morfológicas podem vir a relacionar-se com a 

análise textural, de maneira que as altas adsorções na região de meso e macroporos estejam 

relacionados as partículas com cavidades e poros diferentes daqueles na forma de fendas. O 

27Al RMN permite constatar um ambiente que se difere daquele encontrado para argila natural, 

possivelmente com menor quantidade de substituição isomórfica na folha tetraédrica e/ou maior 

quantidade de alumínio octaédrico. 

5.2 ARGILAS PILARIZADAS 

 O procedimento de pilarização consiste, primeiramente, de uma etapa de intercalação 

das espécies pilarizantes e, posteriormente, outra etapa para consolidar o agente pilarizante no 

espaço interlamelar. Para tal, deve-se fazer um acompanhamento por meio de DRX, por onde 

podemos confirmar tanto a intercalação quanto a pilarização. Sendo assim, a Figura 17 

apresenta os difratogramas referentes ao processo de pilarização da argila natural, no qual a 

argila somente intercalada, ou seja, aquela que foi somente trocada sem submeter ao 

procedimento de calcinação, possui um sufixo “i”. 
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Figura 17 – Difratogramas de raios X da argila natural submetida ao processo de pilarização sendo (a) espécie de 

alumínio preparado em laboratório (método 1) e (b) espécie de alumínio comercial (método 2). 

 

Um indicativo de que ocorreu a intercalação e, posterior à calcinação, a pilarização de 

uma argila é o deslocamento da primeira reflexão (001) para ângulos menores (2𝜃) em relação 

a argila natural. Por meio de cálculos do d001, verifica-se uma mudança de espaçamento basal 

de 14,71 Å para 18,43 Å no momento de intercalação e, depois do tratamento térmico, para 

16,59 Å, quando utilizado o íon de Keggin comercial. Já com o uso do íon de Keggin 

sintetizado, calcula-se uma mudança de espaçamento basal de 14,71 Å para 18,43 Å e, 

posteriormente, para 17,98 Å. O tamanho típico do Íon de Keggin é 9 Å, aproximadamente, e 

pode-se validar a pilarização dos materiais, pois esse valor em adição à altura da lamela (9 Å) 

resulta nos valores de espaçamentos basais calculados (CASEY, 2006). A redução do d001 após 

o processo de calcinação do material intercalado ocorre devido a desidroxilação dos oligômeros 

de alumínio e condensação destes com as lamelas do argilomineral. Nota-se que pilarizações 

utilizando o íon de Keggin sintetizado geram maiores valores de espaçamento basal e maior 

acessibilidade. Entretanto, tal diferença pode ter ocorrido devido variáveis aleatórias, pois em 
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partes posteriores do trabalho foram constatados que o espaçamento basal para pilarização com 

íon de Keggin comercial possui valores parecidos com aqueles calculados para o método 1. 

No procedimento de preparação do material pilarizado a partir do argilomineral 

sintético, foram gerados os difratogramas da Figura 18. 

Figura 18 – Difratogramas de raios X da argila sintética submetida ao processo de pilarização sendo (a) espécie 

de alumínio preparado em laboratório (método 1) e (b) espécie de alumínio comercial (método 2). 

 

Para ambos os métodos utilizados no preparo dos materiais, pode-se verificar quase o 

total desaparecimento da reflexão (001), sendo possível identificar somente um ombro como 

sinal, como verificado na ampliação dos dois difratogramas. A existência do ombro pode ser 

um indicativo da pilarização e desorganização parcial do material, pois a redução da reflexão, 

ou até o total desaparecimento, é um indicativo de uma desordem das lamelas do material. 
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Como primeira suposição, foi considerado o colapso da estrutura lamelar, outro caso em que 

não se identifica a reflexão 001 em ângulos menores, porém para fortalecer tal hipótese seria 

necessário a presença desta reflexão em ângulos 2𝜃 próximos a 10°, indicando a espessura da 

lamela do argilomineral montmorillonita. Logo, este comportamento é possivelmente atribuído 

a desorganização do material. 

Portanto, utilizando o pequeno sinal obtido no difratograma, calculou-se as variações de 

d001 para os materiais: o método 1 gerou variação de 14,12 Å para 18,31 Å na intercalação e 

para 17,62 Å após o tratamento térmico; já o método 2 demonstrou variação de 14,12 Å para 

18,5 Å, após calcinação. Portanto, existe a possibilidade destes materiais terem sido 

parcialmente pilarizados, pois apresentam valores compatíveis com o tamanho do Íon de 

Keggin, bem como o comportamento típico de materiais pilarizados, pois sofrem retração do 

espaçamento basal após o processo de desidroxilação e condensação do pilar com a estrutura 

lamelar. 

As análises TGA da argila natural e seus derivados encontram-se na Figura 19, assim 

como as diferenciais de cada uma das curvas.   

Figura 19 – Curvas termogravimétricas dos materiais naturais (a) e suas DTGs (b).

 

 Os perfis das curvas termogravimétricas dos materiais pilarizados assemelham-se ao 

perfil encontrado para argila natural, ocorrendo em somente dois eventos, ou seja, desidratação 

e desidroxilação. Para APN tem-se o evento de desidratação ocorrendo somente em uma etapa, 

diferentemente do seu material precursor. Isso se deve ao fato da pilarização propiciar a troca 

dos cátions naturais interlamelares em grande extensão, já que estes últimos são responsáveis 
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pela perda de massa em duas etapas para a argila natural. Com o auxílio da DTG e TGA 

percebe-se a desidratação da APN ocorrendo em maior velocidade e quantidade, pois o maior 

espaçamento basal permite a saída mais fácil das moléculas de água, assim como a maior 

presença delas no espaçamento basal. Esse último fato também pode ser observado para ACPN, 

em menores proporções, já que esta possui um d001 menor do que APN. Entretanto, para ACPN 

é possível identificar a existência de duas etapas para o evento de desidratação, podendo estar 

associado a presença de cátions naturais da argila remanescentes no espaço interlamelar. 

 O evento de desidroxilação se dá de forma contínua para ambos os materiais pilarizados. 

Nessa segunda região de redução de massa da argila pilarizada têm-se a desidroxilação das 

espécies de alumínio e da estrutura do argilomineral. Reporta-se a eliminação de hidroxilas 

pertencentes aos pilares de alumínio ocorrendo a partir do fim da desidratação até os 500 °C, 

com consequente perda das hidroxilas das camadas da argila até temperaturas de 700 °C. Tal 

comportamento é compatível com o registrado para APN e ACPN. Portanto, é de se esperar 

que uma maior presença de hidroxilas devido a inserção de polihidroxicátions de alumínio na 

estrutura do argilomineral gere uma maior porcentagem de perda de massa nesse último evento, 

quando comparado com a argila natural. De fato, os materiais pilarizados exibem uma maior 

perda de massa total e, também, no evento de desidroxilação (BERGAYA et al., 2006). 

 No que se refere a análise TGA dos materiais sintéticos, pode-se verificar os perfis de 

curva TGA e sua diferencial na Figura 20. 

Figura 20 – Curvas termogravimétricas dos materiais sintéticos (a) e suas DTGs (b) 

 

 Os materiais sintéticos pilarizados apresentaram um perfil análogo a sua forma não 

pilarizada, com exceção do APS no término da análise. A curva TGA de todas as amostras 
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podem ser divididas em dois eventos principais, um de desidratação e outro de desidroxilação. 

A desidratação da APS se dá com uma leve diferença da argila sintética, pois esta apresenta, 

mesmo que em baixas quantidades, espécies de alumínio que propiciam a maior presença de 

água na estrutura, tanto devido ao aumento do espaçamento basal quanto aquelas moléculas de 

água associadas a si. Já a região de desidratação de ACPN encontra-se de acordo com materiais 

pilarizados, pois uma maior quantidade de água pode estar associada a esses materiais, tanto 

por um maior espaçamento basal que permite a acomodação de maiores quantidades de 

moléculas de água, quanto pelo polihidroxicátion de alumínio que possui água de ligação. 

O evento de desidroxilação, para APS, ocorre em uma proporção ligeiramente maior do 

que para S e bem menor do que ACPS. Isso pode ser um indicativo que uma menor inserção de 

pilares ocorreu quando aplicamos o método 1 de pilarização, enquanto o método 2 gerou 

maiores inserções de pilares em ACPN, uma vez que o último apresentou maior desidroxilação. 

Ainda nessa região de desidroxilação, verifica-se a presença da etapa adicional de 

desidroxilação em temperaturas de 400-550 °C para ambas as formas pilarizadas, a qual já foi 

justificada anteriormente para montomorillonita sintética.  

 A Tabela 07 exibe os valores de perdas de massa de cada evento (desidratação e 

desidroxilação), sem demonstrar etapas, identificada na curva termogravimétrica com o auxílio 

da DTG. 

Tabela 07 – Etapas das curvas termogravimétricas das argilas pilarizadas e suas formas não pilarizadas, com suas 

temperaturas e seus resíduos. 

Material Etapa 
Temperatura (°C) Perda de 

Massa (%) 

Resíduo 

(%) Inicial Final  

N 
1 25 194 11,9 

83,7 
2 194 745 4,4 

APN 
1 25 197 18,6 

74,2 
2 197 767 7,2 

ACPN 
1 25 200 13,1 

78,9 
2 200 750 8 

S 
1 25 155 8,5 

86,5 
2 155 770 5,0 

APS 
1 25 195 10 

84,5 
2 195 790 5,5 

ACPS 
1 25 200 14,0 

79,0 
2 200 800 7,0 

O método 2 de pilarização resulta em materiais que apresentam uma maior perda de 

hidroxilas (evento de desidroxilação). Portanto, as amostras ACPN e ACPS possivelmente 

possuem maiores quantidades de pilares no espaço interlamelar do que os outros materiais. Isso 
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se torna interessante quando comparadas as duas argilas pilarizadas naturais, onde foi 

observado que a perda devido a saída de água no evento de desidratação é em maior proporção 

para o pilarizado pelo método 1. Assim, pode-se associar a menor presença de pilares no espaço 

interlamelar com a maior acomodação de moléculas de água, pois existiria mais espaço livre 

para tal. 

Em continuidade a caracterização do material, os espectros de infravermelho dos 

materiais naturais vistos na Figura 21. 

Figura 21 – Espectros na região do infravermelho das amostras naturais. 

 

 É notória a manutenção de um padrão nos espectros da APN e ACPN, quando 

comparados com a natural. Portanto, tal como discutido para natural, os espectros de ambas 

podem ser divididas em regiões de deformações e estiramento do grupo hidroxila. Na primeira 

delas verifica-se o aparecimento, em ACPN, de uma banda em 1440 cm-1 referente aos modos 

vibracionais de carbonatos ou bicarbonatos que foram formados com alguns cátions trocáveis 

remanescentes no espaço interlamelar (Ca2+), em condições ambientes e de forma independente 

das condições de síntese. Já na região de estiramento, percebe-se um alargamento da banda 

próximo a 3000 cm-1 quando submete-se a argila natural ao processo de pilarização, ou seja, a 

banda em materiais pilarizados inicia-se em números de ondas menores. Isso se deve aos 
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estiramentos dos grupos hidroxilas das moléculas de água do Íon de Keggin (SALERNO et. al, 

2001; KLOPROGGE et al., 2002). 

 Os espectros de infravermelho da argila sintética e seus derivados encontram-se na 

Figura 22. 

Figura 22 – Espectros na região do infravermelho das amostras sintéticas. 

 

 Para montmorillonita sintética também se observa a inalteração do espectro de 

infravermelho. Então, APS e ACPS possui um espectro com regiões de deformação e 

estiramento das ligações, assim como encontrado para sua forma não pilarizada. A região 

demarcada em torno de 3000 cm-1 do espectro, é única alteração visível para estes materiais 

pilarizados. Percebe-se um leve alargamento da banda para números de onda menores, 

conforme comparamos S com APS e ACPS. Isso se deve a bandas de estiramento do grupo OH 

do Íon de Keggin, que passam a contribuir na absorção da radiação.  

De uma maneira geral, polihidroxicátions de alumínio já foram caracterizados na forma 

de sulfatos e o seu espectro apresentou as seguintes bandas: estiramento da ligação Al-OH a 

3440 cm-1; estiramento H-OH a 3247 cm-1; deformação H-OH em 1640 cm-1; torção e 

deformação Al-OH a 1085 e 980 cm-1; e, estiramento simétrico e assimétrico do AlO4 presente 

no centro da estrutura do cátion, em 780 e 630 cm-1. Tais bandas não podem ser observadas de 
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forma isolada no espectro de IR dos materiais pilarizados, possivelmente devido as 

sobreposições das mesmas. Outros estudos foram feitos a fim de comprovar a existência de 

novas bandas nos espectros de argilas pilarizadas, por meio do uso do Infravermelho de 

Emissão e foi demonstrado que esses materiais apresentam novas bandas contribuindo para o 

aparecimento de uma banda principal, principalmente na faixa de estiramento dos grupos OH, 

tanto da ligação Al-OH quanto da Al-H2O do Íon de Keggin (KLOPROGGE et al., 1992; 

KLOPROGGE, FRY e FROST, 1999). 

 A Tabela 08 resume os modos vibracionais encontrados tanto para as formas não 

pilarizadas quanto para aquelas pilarizadas. 

Tabela 08 – Posições e modos vibracionais das bandas do espectro da região do infravermelho da argila natural, 

sintética e formas pilarizadas com Íon de Keggin. 

Posição (cm-1) Atribuição 

3682 Estiramento do grupo OH de Al-OH do Al13 

3613 Estiramento dos grupos OH estruturais 

3538 Estiramento dos grupos OH de Al-H2O do Al13 

3389 Estiramento dos grupos OH tanto de Al2OH quanto da água 

3224 (ombro)  Estiramento dos grupos OH da água interlamelar 

1632 Deformação do OH da água 

1106 Estiramento Si-O (modo longitudinal) 

983 Estiramento Si-O 

911 Deformação Al2OH 

840 Deformação (Mg,Al)OH 

798 Estiramento Si-O do quartzo e sílica 

777 Estiramento Si-O do quartzo 

683 Si-O 

Fonte: Kloprogge, Fry e Frost, 1999; Madejová e Komadel, 2001; Salerno et al., 2001; Kloprogge et al., 2002 

 Análises de adsorção e dessorção de N2 das argilas pilarizadas naturais resultaram nas 

isotermas abaixo, Figura 23.  
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Figura 23 – Isotermas de adsorção e dessorção de N2 de N, APN e ACPN. 

 

 As isotermas de adsorção das argilas pilarizadas são do tipo IV, de acordo com a 

classificação proposta por Brunauer, Deming, Deming e Teller (BDDT) em 1940. Na literatura 

se reporta ainda que altas adsorções em baixas pressões relativas podem gerar um caráter de 

isoterma do tipo I, ou seja, os materiais pilarizados demonstrariam o comportamento peculiar 

de uma isoterma do tipo I e tipo IV (ROUQUEROL, ROUQUEROL e SING, 1999). Entretanto, 

não é definido o que seriam altos valores de adsorção em p/p0 de 0 à 0,2, sendo mais prudente 

a classificação da isoterma na classe já supracitada inicialmente. O tipo de isoterma IV está 

associada aos materiais mesoporosos com agregados de partículas em forma de placas. A 

primeira diferença entre as isotermas encontra-se justamente na faixa de formação da 

monocamada, na qual os materiais pilarizados apresentam um maior adsorção do que as formas 

não pilarizadas. Assim, a região de microporos foi incrementada com o procedimento de 

pilarização, podendo refletir em maiores valores de área específica para os materiais resultantes 

desse procedimento. A região intermediária (p/p0 de 0,2 até 0,8), na qual ocorre a adsorção da 

mono-multicamada, é similar para as argilas pilarizadas quando comparadas com seu precursor, 

indicando uma inalteração da superfície externa e poros intersticiais. Novamente, na região de 

altas pressões relativas, os materiais apresentam uma elevada condensação, demonstrando a 

existência de macroporosidade (JALIL et al., 2014).  
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 A fim de verificar a contribuição da macroporosidade na adsorção, de uma maneira mais 

geral, sem aplicar modelos para cálculos de macroporosidade, pode ser feita uma estimativa do 

volume adsorvido na região de altas pressões relativas (0,8 em diante). Portanto, utilizando-se 

o gráfico exposto na Figura 23, percebe-se que N apresenta uma adsorção de aproximadamente 

60 cm3g-1, enquanto APN e ACPN possuem 30 cm3g-1 e 45 cm3g-1, respectivamente 

(considerando o volume máximo adsorvido menos o volume adsorvido em p/p0 igual a 0,8). A 

redução provocada pela pilarização pode ser um indicativo de um material mais micro e 

mesoporoso. 

 A presença de histerese é um indício de materiais que possuem mesoporosidade. Todas 

as argilas apresentam uma histerese do tipo H3, associada a materiais possuintes de uma má 

distribuição de tamanhos poros. Porém, é notável um perfil mais paralelo da histerese de APN 

e ACPN quando comparados com N. Isso é um indicativo de que o procedimento de pilarização 

promove uma melhora na distribuição de tamanho de poros (THOMMES et al., 2015).  

 As isotermas de adsorção de N2 da argila sintética e seus análogos pilarizados podem 

ser vistos na Figura 24. 

Figura 24 – Isotermas de adsorção e dessorção de N2 da S, APS e ACPS. 

 

 Igualmente ao identificado para as formas naturais e S, as isotermas de APS e ACPS 

são do tipo IVa (classificação BDDT) acompanhada por um ciclo de histerese, característico 
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dos materiais que possuem mesoporosidade. Uma particularidade interessante das isotermas 

obtidas para as argilas sintéticas pilarizadas é a presença de um platô de saturação, o qual é 

reportado nos mais diversos tamanhos e dependente do material, podendo estar reduzido a 

somente um ponto de inflexão (THOMMES et al., 2015). Maiores valores de adsorção na região 

de baixas pressões relativas também são verificadas para os materiais sintéticos pilarizados, 

porém em menores valores de adsorção do que os identificados para as formas naturais. Tal 

fato reflete em diferenças nos cálculos de áreas específicas para esses materiais, ocorrendo uma 

inversão de comportamento daquele encontrado para as argilas não pilarizadas em momentos 

anteriores do trabalho. 

 Para as isotermas de APS e ACPS também indentifica-se uma mudança na contribuição 

da macroporosidade na adsorção, de modo que o volume adsorvido na região de altas pressões 

reduziu cerca de 60 cm3g-1 e 80 cm3g-1 para ACPS e APS, respectivamente (considerando o 

volume máximo adsorvido subtraido do volume adsorvido em p/p0 igual a 0,8). Assim, o 

procedimento de pilarização pode ter aumentado o caráter micro e mesoporoso do material 

sintético. 

 As histereses de APS e ACPS são do tipo H3, tal como indicado para S, particular de 

materiais com partículas do tipo placas. Entretanto, assim como verificado para os materiais 

pilarizados naturais, tem-se um maior caráter horizontal do ciclo de histerese em comparação 

com S, podendo estar associado a uma distribuição de tamanhos de poros mais regular, 

propiciada pelo processo de pilarização (THOMMES et al., 2015).  

A Tabela 09 apresenta os dados de propriedades texturais das argilas pilarizadas e suas 

análogas não pilarizadas, obtidos por meio da análise de adsorção e dessorção de N2, tais como 

SBET, Vmic e VT.  

Tabela 09 – Áreas específicas, volume de microporos e volume total de poros das argilas. 

Material SBET (m2g-1)a Vmic (cm3g-1)b VT (cm3g-1)c 

N 66 0,007 0,093 

APN 326 0,092 0,176 

ACPN 297 0,067 0,171 

S 127 0,005 0,411 

APS 227 0,040 0,381 

ACPS 227 0,034 0,339 
a: calculo pelo método BET 

b: calculo pelo método 𝛼-plot 

c: calculado pela regra de Gurvich (p/p0 igual a 0,97) 

 O ganho em unidades de área específica comprova o que já exposto nas isotermas de 

adsorção dos materiais. A modificação provocada pelo procedimento de pilarização se dá na 
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região de microporos das argilas, de modo que ocorre um ganho em área específica e no volume 

de microporos, mas em maiores proporções para os derivados pilarizados da argila natural. Isso 

pode ser um indicativo de uma maior fração pilarizável, ou seja, montmorillonita na argila 

natural do que na argila sintética. O tratamento feito na argila natural promoveu um aumento 

de, aproximadamente, 10 à 12 vezes o volume de microporos inicial e 5 vezes a área específica, 

enquanto para a argila sintética tem-se um fator de 7 a 8 vezes do volume de microporos inicial 

e menos de 2 vezes a área específica. Agora tem-se para APS e ACPS valores de volume de 

microporos em 11,7% e 10% do volume total de poros, respectivamente, melhorando o caráter 

microporoso do material. 

 Assim como realizado para os materiais precursores, espectros de RMN de 27Al foram 

obtidos para todas as amostras pilarizadas (Figura 25). 

Figura 25 – Espectros de 
27Al RMN das argilas precursoras e suas formas pilarizadas. 

 

 Os espectros dos materiais pilarizados apresentam diferenças nos deslocamentos 

químicos de ambos os tipos de coordenação do alumínio. A pilarização promoveu uma redução 

no valor de deslocamento do AlVI para valores próximos a 4,22 ppm em APS e ACPS, e um 

aumento para 4,71 ppm em APN e ACPN. Essa alteração deve-se a reação que ocorre entre o 

pilar e as lamelas do argilomineral, modificando o ambiente no qual o alumínio octaédrico 

encontra-se em comparação com os seus precursores (SALERNO e MENDIOROZ, 2002; 
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KOOLI, 2014). Quando se trata do sinal de ressonância referente ao AlIV, um aumento de 

intensidade e um alargamento da banda (deixando de existir dois sinais para o mesmo tipo de 

sítio) estão relacionados ao alumínio coordenado tetraedricamente no pilar (SALERNO e 

MENDIOROZ, 2002). Percebe-se que as intensidades dos sinais de ressonância tanto do AlVI 

quanto do AlIV são maiores para os materiais pilarizados. Sabe-se que as espécies de alumínio 

utilizadas se apresentam na forma de 12 alumínios octaédricos e 1 alumínio tetraédrico 

(CASEY, 2006). A inserção dessas espécies no espaço interlamelar irá promover um aumento 

na intensidade de ambos os sinais no espectro de ressonância do 27Al. Quanto mais pilares 

inseridos no argilomineral, mais intenso será o sinal. Sendo assim, ambos os sinais de alumínio 

têm mais intensidade para ACPN e ACPS, quando comparados com os outros materiais 

pilarizados. Logo, a pilarização com alumínio de fonte comercial possivelmente promove uma 

maior inserção de pilares entre as lamelas do argilomineral presente nas argilas, já que 

apresentam valores mais elevados que os calculados para pilarização com solução preparada 

em laboratório. 

As razões das intensidades AlVI/AlIV, consequentemente, mudam quando se insere 

pilares de alumínio no espaço interlamelar. Valores de 7,8 e 7,2 foram calculados para APN e 

ACPN, respectivamente. Já para APS obteve-se 10,4, e 9,4 para ACPS.  Essas razões ainda 

continuam mais elevadas para os materiais de origem sintética, porém são menores que os 

calculados para os precursores devido a pilarização dos materiais, já que os pilares de alumínio 

atuam aumentando a intensidade do sinal do alumínio tetraédrico. 

 A pilarização de argilas com duas fontes de pilares de alumínio diferentes resulta em 

características distintas para os materiais resultantes, segundo os resultados obtidos neste 

trabalho. O uso de íon de Keggin comercial gera materiais que possuem uma maior 

concentração de pilares no espaço interlamelar, tal como proposto nos resultados de TGA. Isso 

se reflete em resultados de área específica e volume de microporos, quando comparados com 

os valores obtidos utilizando-se o íon de Keggin sintetizado. Entretanto, o segundo método de 

pilarização apresenta vantagens no que diz respeito a redução de tempo e redução de gastos. Os 

gastos são tanto com energia quanto com reagentes, já que o método 1 emprega soluções de 

hidróxido de sódio e cloreto de alumínio, bem como um mínimo de 38 horas de procedimento 

experimental, contra um mínimo de 16 horas para o método 2, que trabalha com uma solução 

de clorohidróxido de alumínio 50%, cujo valor é menor. 

 A aplicação em reações de craqueamento seria o real indicador de qual material deve 

ser o utilizado em reações de craqueamento. Caso os resultados para os materiais pilarizados 

que partem da argila natural fossem semelhantes, o método 2 de pilarização seria o mais 



63 
 

 

adequado na produção de argilas pilarizadas para atuar como catalisadores. Outro fato que 

poderia ser deferido é a potencialidade que o argilomineral produzido em laboratório possui 

frente a reações catalíticas, já que este possui características mais meso e macroporosa que a 

argila natural, pelo qual o método de pilarização cria um sistema de porosidade mais distribuída, 

aumentando a parte microporosa do material. Além disso, o material sintético não possui em 

sua composição o quartzo como impureza, diferentemente do material natural, apresentando 

uma vantagem quanto a pureza total do material de partida.  
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5 CONCLUSÃO 

A síntese do argilominerais montmorillonita empregando um meio ácido e fluorídrico, 

com pressões autogênicas e temperatura de 220 °C é possível, tal como comprovado por meio 

das técnicas de caracterização. Difratogramas de raios X apresentaram as reflexões 

características desse filossilicato, assim como as análises de FTIR que identificam os modos 

vibracionais normalmente reportados na literatura em análises de espectroscopia na região do 

infravermelho, garantindo uma composição mineralógica única. Diferenças foram encontradas 

entre a argila sintética e natural. A análise de DRX demonstrou a presença de quartzo na 

composição da argila natural, enquanto não foi identificado esse componente no argilomineral 

sintético. Já análises termogravimétricas, indicam uma maior quantidade de alumínio na 

estrutura do argilomineral sintético do que no seu análogo natural. Na ressonância magnética 

nuclear do 27Al, a maior quantidade de alumínio octaédrico é evidente por meio de cálculos da 

razão das intensidades dos sinais do alumínio tetraédrico e octaédrico. A adsorção de N2 

permitiu estimar um maior valor de área específica para montmorillonita sintética, 

possivelmente devido a um caráter mais mesoporoso e macroporoso gerado pela organização 

das partículas no material. 

 Os dois métodos de pilarização, seja aquele que produz o íon de Keggin em laboratório 

ou o que parte de uma solução comercial de clorohidróxido de alumínio, geram materiais 

pilarizados com propriedades próximas. O argilomineral natural apresenta espaçamento basal 

típico dos materiais pilarizados com espécies de alumínio, com exceção do material resultante 

da pilarização com a solução comercial, por motivos não controláveis. Já o argilomineral 

sintético, quando submetido ao processo de pilarização por ambos os métodos, demonstrou uma 

tendência a desorganizar a estrutura, tal como exposto pelos difratogramas de raios X. Isso pode 

estar associado ao tamanho das partículas, tanto na extensão das lamelas que podem possuir 

defeitos estruturais localizados e menores dimensões do que as encontradas para 

montmorillonitas naturais, quanto na quantidade de lamelas empilhadas por partículas. 

Entretanto, para ambas as argilas o procedimento de pilarização resultou em um aumento de 

caráter microporoso. A partir dos dados de adsorção e dessorção de gás N2 calculou-se valores 

de área específica superiores para a argila natural pilarizada em comparação com argila 

sintética. Isso pode estar associado a um baixa fração pilarizável da argila sintética ou a 

organização que esse material pilarizado, de modo que uma menor microporosidade é criada. 

 O uso da solução comercial de clorohidróxido de alumínio na pilarização de argilas, 

resulta em materiais com uma maior quantidade de pilares no espaço interlamelar, refletindo 
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em maiores perdas de massa na região de desidroxilação e volumes de microporos reduzidos 

frente aos calculados para os materiais resultante da pilarização com íon de Keggin sintetizado. 

Além de que sinais de ressonância mais intensos foram encontrados no espectro de 27Al RMN 

das argilas pilarizadas com o ACH, quando comparados com obtidos a partir da solução 

preparada em laboratório. Entretanto, a avaliação do melhor método de pilarização não pode 

ser feito somente por técnicas de caracterização, mas também são necessárias outras análises, 

tais como acidez e aplicação em reações catalíticas. O mesmo vale para estudar a potencialidade 

que o argilomineral sintético possui frente ao natural, já que temos características distintas para 

ambos. 
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