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RESUMO 
A aplicação da montmorilonita em nanocompositos vem sendo aprimorada para 

a obtenção de uma fase dispersa com partículas de dimensões nanométricas. 

Para a obtenção dessas nanopartículas, as argilas devem passar por um 

eficiente processo de purificação para eliminação de materiais indesejáveis, 

que viriam a prejudicar os processos de esfoliação e intercalação da 

montmorilonita em uma matriz polimérica. Esse estudo teve como propósito 

caracterizar e purificar uma argila montmorilonítica de uma jazida recém 

descoberta na cidade de Parelhas no Estado do Rio Grande do Norte, através 

da separação de materiais mais grosseiros por decantação seguido por 

ataques químicos que promoveu uma oxidação nas amostras onde se 

percebeu a redução de impurezas como matéria orgânica entre outras 

substâncias que viriam a prejudicar a obtenção de nanopartículas. Nessas 

condições, a argila está propícia para trabalhar como fase dispersa em um 

nanocompósito de matriz polimérica. Os resultados obtidos foram 

demonstrados através de análises de Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), análise química, BET e Difração de Raios X (DRX). 
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INTRODUÇÃO  
 

A obtenção de nanopartículas em larga produção para aplicações 

tecnológicas não é uma simples tarefa e ainda pode não haver um custo 

benefício que viabiliza essa tecnologia (3,4,5). Por esses motivos existe um 

interesse especial em nanopartículas já existentes naturalmente. Argilominerais 

são componentes de argilas e podem possuir dimensões mínimas variando de 

1-100nm. Argilas são constituídas por essas partículas cristalinas 

extremamente pequenas de número restrito, por minerais acessórios como 

quartzo e material orgânico decomposto no solo. Esses materiais prejudicam a 

aplicação das argilas, na forma de nanopartículas, como reforço de polímeros 

na formação de nanocompósitos. Então é necessário um processo de 

beneficiamento das argilas para a eliminação desses materiais (3,4,5). 

A bentonita é uma argila tecnologicamente muito requisitada por possuir 

propriedades como o alto poder de inchamento, até 20 vezes seu volume 

inicial, atingindo espaços interplanares de até 100 Ǻ, alta área de superfície 

(até 800 m²/g), capacidade de troca catiônica (CTC) na faixa de 60 a 170 

meq/100g e tixotropia (1,12). O argilomineral predominante é a montmorilonita 

com fórmula geral Mx(Al4-xMgx)Si8O20(OH)4 e partículas na formato de placas ou 

lamelas. Pertence ao grupo dos flossilicatos 2:1, cujas placas são 

caracterizadas por estruturas constituídas por duas folhas tetraédricas de sílica 

com uma folha central octaédrica de alumínio, que são unidas entre si por 

átomos de oxigênio comum a ambas as folhas (1.14). 

Este trabalho teve como objetivo caracterizar uma argila originária de 

uma jazida, recém descoberta, da cidade de Parelhas no Estado do Rio 

Grande do Norte, que a princípio se trata de uma bentonita do tipo verde lodo. 

Passando por um processo de purificação com decantação e ativação ácida 

através de ataque químico com solução aquosa de ácido sulfúrico e nítrico para 

eliminação de componentes que inviabilizam a argila na forma de nanopartícula 
(3,4,5). Obtendo esses resultados, a montmorilonita estará propicia a um 

processo de intercalação e esfoliação para ser introduzida em um polímero 

originando um nanocompósitos. Os resultados são comprovados através de 

Difração de Raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

1822

1822



Fluorescência de Raios-X e análise da área superficial específica pelo método 

de BET.             

         

 
MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Primeiramente foi coletadas amostras, em vários pontos, da possível 

argila bentonita de tipo verde lodo com jazida localizada na cidade de 

Parelhas/RN para realização de processos de limpeza, ataque químico e 

caracterização. Então as amostras obtidas foram diluídas em bastante água 

destilada e misturada em um moinho de tipo periquito para desagregação da 

argila devido se encontrar na forma de torrões de grande diâmetro.  

Realizou-se o Processo de Limpeza para eliminação de matéria orgânica 

e quartzo. Foi adicionada a argila Peróxido de Hidrogênio em um misturador 

cisalhante de alta rotação da marca Marconi modelo MA147. Foram 

adicionados 10 litros de água destilada em 100g desta solução e misturadas 

novamente no moinho. Em seguida a nova solução foi colocada em um 

recipiente onde permaneceu por 24 horas para repouso promovendo a 

decantação da parte mais pesada e grosseira que remeteria a partículas de 

quartzo e matéria orgânica. 

A fase mais leve, predominantemente de partículas de argilomineral, foi 

colocada em um recipiente de vidro e levado a estufa com circulação de ar a 

100 oC onde permaneceu 12 horas para eliminar toda água existente na argila 

obtendo um pó seco e aglomerado. Para a desagregação foi utilizado um 

almofariz e uma amostra foi separada para análises que foi denominada de AN.     

Na Ativação Ácida o reagente para o ataque foi uma mistura aquosa dos 

ácidos Sulfúrico (H2SO4) e Nítrico (HNO3). A suspensão consistiu em 10 

gramas do pó adicionados a uma solução aquosa de 2M dos ácidos em 

proporção de 5%. A mistura permaneceu durante 4 horas em um Becker sendo 

agitada por um agitador magnético em temperatura de 80°C. 

Após o ataque, ocorreu a filtragem da argila com o devido controle do 

pH. Para isso a solução foi filtrada através de um filtro de papel em um suporte 

porta-filtro conectado a uma bomba a vácuo. A água que passou pelo filtro é 

descartada e em seguida mais água destilada era introduzida na suspensão 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

1823

1823



sendo sempre verificado o pH. Com pH 4, a solução foi levada a uma estufa 

com circulação de ar para eliminação de toda umidade. Obteve-se então a 

amostra que ficou denominada como AT e levada a caracterizações juntamente 

com a AN:  

• Difração de raios-X, pelo o método do pó, no LACOM do Departamento 

de Química da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em um difratômetro de 

Modelo XRD – 6000 da Shimadzu com radiação de Cu-Kα, comprimento de 

onda 1,54056A, tensão 40KV, corrente de 30mA e processadas com uma 

velocidade de varredura de 2º/min de 5 a 80 em 2θ (graus); 

• Análise química das amostras realizou-se no Laboratório de Geoquímica 

do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). As análises foram feitas através da fluorescência de raios X 

(FRX) em um espectrômetro por fluorescência de raios X (EDX – 700, 

Shimadzu) em uma atmosfera à vácuo, onde foi aplicado o método quantitativo 

para a determinação dos elementos presentes nas matérias-primas;   

•  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) ocorreu no Núcleo de 

Estudos de Petróleo e Gás Natural (NEPNG) da UFRN. O microscópio utilizado 

da marca MEV SSX 550 Superscan – Shimadzu com metalização em ouro na 

superfície da amostra; 

• Análise de Área Superficial Especifica foi utilizado o método de BET com 

gás nitrogênio (N2) no ponto de ebulição (77,4 K). A realização ocorreu no 

LACOM do departamento de Engenharia de Química da UFPB no equipamento 

da marca ASAP 2010 da Micromeritics. 

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A fig.1 apresenta os difratogramas das amostras AN (fig.2a) e AT 

(fig.1b). A montmorilonita foi identificada como principal argilomineral, mas os 

dois picos que apresentaram maior intensidade foram identificados como 

quartzo e dolomita que seriam os minerais acessórios existentes na argila. Na 

amostra AT, prevalece em maior quantidade picos referentes a montmorilonita. 

Notou-se ainda a presença de quartzo em bem menor quantidade, mesmo 

após o tratamento, mas com eliminação total de dolomita. 
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(a)                                                                  (b) 

Fig.1 – (a) Difratograma da amostra AN (b) Difratograma da amostra AT. 

 

A tab.1 apresenta as análises químicas das amostras AN e AT. A 

amostra AT apresenta uma pequena quantidade elevada de ferro, apesar de 

estar na margem de erro do equipamento. Esse elemento pode estar presente 

em grande quantidade na estrutura da montmorilonita, o mesmo valendo para o 

silício (1,2). O magnésio, que compõe o mineral dolomita, diminuiu 

consideravelmente assim como no difratograma de amostra AT. O cálcio forma 

um íon que quando interlamelar na montmorilonita prejudica as propriedades 

de tixotropia e inchamento. Esse também diminuiu consideravelmente (6,11,12).          

  

Tab.1- Análise Químicas das Amostras AN e AT 

Composição 
Amostras 

AN (%) AT (%) 
SiO2 37,99 49,95 
Al2O3 12,53 14,61 
MgO 6,74 2,26 
Na2O 0,51 0.01<LL 
P2O5 0,03 0,04 
Fe2O3 4,84 5,12 
MnO 0,06 0,03 
TiO2 0,61 0,79 
CaO 7,7 1,96 
K2O 4,09 4,66 

 

 Pela análise microscópica, a amostra AN (fig.2a) apresenta ondulações 

comparáveis a folhas muito finas típicas de bentonitas. Isso remete ao 

conhecido empilhamento de partículas lamelares aglomeradas de perfil 

morfológico irregular com tamanhos variados, característico de argilas que tem 
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argilomineral montmorilonita em predominância (1). Na amostra AT (fig.2b), com 

o ataque ácido é notório a desaglomeração da argila, pois se detecta com 

melhor clareza as folhas onduladas e empilhadas. A regularidade lamelar 

mostrada na fig.2a pode evidenciar ordem cristalina, mas a diminuição 

apresentada em fig.3b não significa que houve um abalo ou até mesmo 

destruição na estrutura cristalina (1). 

 

     
(a)                                                                   (b) 

Fig.2 – (a) Micrografia da amostra AN; (b) Micrografia da amostra AT. 

 

A amostra AN apresentou uma área superficial específica de 108,94 

m2/g. Em comparação a outros argilominerais, o valor já é razoavelmente 

elevado, mas as bentonitas podem chegar até 800m2/g sendo um valor bem 

inferior (1,5,8). Para a amostra AT a área superficial específica encontrada foi de 

175,5 m2/g, maior que a amostra AN como já era previsto o que vão de 

encontro com a análise microscópica e assim sendo um indício que a argila 

obteve ativação ácida. 

 

CONCLUSÃO   
 

A argila proveniente da jazida localizada na cidade de Parelhas/RN é de 

fato uma bentonita do tipo verde lodo como mostra o difratograma da amostra 

AN com picos de argilomineral montmorilonita em predominância.  

O processo de decantação foi fundamental eliminando as partículas 

mais grosseiras de quartzo e material orgânico juntamente com a ação do 

peróxido de hidrogênio para auxiliar na limpeza da argila. 

O ataque ácido foi eficiente na desaglomeração da argila o que fica 

evidente na análise microscópica e com o aumento da área superficial 
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específica. A diminuição de cálcio apresentada na análise química é 

fundamental para o desfolhamento da argila, pois as bentonitas que possuem 

íons Ca+ interlamelar apresentam dificuldade em inchamento.           

Por fim, o processo de purificação é promissor para adequar argilas 

bentonitas em forma de nanoparticulas desenvolvendo nanocompositos. Os 

próximos passos seriam a esfoliação das lamelas da argila. 
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CHARACTERIZED AND CLEANING PROCESSO OF MONTMORILLONITE 

CLAY FROM PARELHAS/RN 
 

Abstract 
 The application of montmorillonite nanocomposites has been improved in order 

to obtain dispersed phase with particles of nanometric dimensions. To obtain 

these nanoparticles, the clays must pass an effective purification process for 

removing unwanted matterials, which would undermine the processes of 

intercalation and exfoliation of montmorillonite in a polymer matrix. This study 

intention to characterize and purify a montmorillonite clay from deposit recently 

discovered in the city of Parelhas in Rio Grande do Norte, through the 

separation of coarser materials by decantation followed by a chemical attack 

that promoted oxidation in samples where it was realized reduction of impurities 

such as organic matter and other substances that would hinder the 

achievement of nanoparticles. Under these conditions, the clay is suitable for 

the work as dispersed phase in a polymer matrix nanocomposite. The results 

were demonstrated by analysis of scanning electron microscopy (SEM), 

chemical analysis, BET and X-Ray Diffraction (XRD). 

 

Key-words: Montmorillonite, Nanoparticles, chemical Treatment 
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