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RESUMO 
 
O desenvolvimento de estratégias de conversão de biomassas em materiais 
úteis, carregadores de energia mais eficientes e/ou estocagem de hidrogênio 
mostra-se uma questão chave para o presente e o futuro. Carbono 
nanoestruturado pode ser obtido por técnicas de descarga de arco elétrico, 
deposição química catalisada em fase vapor, pirólise catalisada de compostos 
orgânicos. No presente estudo foram utilizados métodos hidrotérmicos para 
obtenção de compósitos nanoestruturados de carbono/argila. Para tanto, foram 
utilizados pó do mesocarpo do coco e argilas especiais. As amostras foram 
caracterizadas por espectroscopia na região do infravermelho, Difração de 
Raio-X e RAMAN. A presença da banda D em 1350 cm-1 no espectro RAMAN 
evidencia a formação de carbono amorfo, com tamanho de partícula da ordem 
de 8,85 nm.  
Palavras – chave : nanoestruturas de carbono, método hidrotérmico, 
nanocompósitos. 
 

1- INTRODUÇÃO 
 

A síntese de materiais de carbono nanoestruturados, em geral, depende 

de condições muito severas, tais como descarga de arco elétrico, deposição 

química catalisada em fase vapor, pirólise catalisada de compostos orgânicos, 

vaporização a laser, decomposição catalítica do monóxido de carbono em altas 

pressões, etc (1,2). E, envolvem custos elevados e limitados em termos de 

produção em larga escala. Por este motivo, há um interesse crescente no 

desenvolvimento de processos sintéticos de baixo custo e baixo consumo de 

energia para a síntese destas nanoestruturas (3). 

Um método simples para a preparação de nanoestruturas de carbono 

que vem sendo amplamente estudado na literatura é a carbonização 

hidrotérmica (HTC) (4). Esta rota envolve a decomposição hidrotérmica de 

várias soluções aquosas de carboidratos em material carbonáceo sob 
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condições de síntese moderada em autoclaves fechadas (~200°C, <20 h).  

Esta abordagem tem a vantagem de ser muito barata e segue algumas regras 

importantes da química verde, uma vez que não envolve a utilização de 

solventes orgânicos, catalisadores, surfactantes e não há grande consumo de 

energia (4). 

Os estudos descritos na literatura apontam a relevância do 

desenvolvimento de métodos para obtenção de nanoestruturas de carbono, 

buscando alternativas de baixo custo e ambientalmente amigáveis. 

 
2– OBJETIVOS 
 

O presente trabalho teve como objetivo sintetizar compósitos 

nanoestruturados de carbono/argila (montmorillonita, caulinita, sepiolita e 

atapulgita) através do método hidrotérmico utilizando como precursor 

carbonáceo o pó residual das fibras de coco. 

 
3 – METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 

3.1 – Preparação das nanoestruturas de carbono pelo método 

hidrotérmico 

 
O pó da casca de coco in natura foi previamente peneirado e amostras 

de 300 mm (48 mesh) foram utilizadas na preparação das amostras. Para a 

preparação dos compósitos de carbono-argila foi feito inicialmente uma mistura 

física de proporção 2:1 de pó de coco com argila.  

No método hidrotérmico, 1g da mistura foi agitada por 30 minutos em um 

homogeneizador com 20 mL de água. A mistura foi pirolisada a 250°C com 

taxa de aquecimento de 10°C/min e isoterma de 4 horas em uma autoclave 

com capacidade de 80 mL (5).  

 O sólido resultante foi lavado abundantemente com água destilada e 

posteriormente foi seco a 120 °C durante 4 horas. 

As argilas utilizadas neste trabalho foram a montmorillonita (Sigma-

Aldrich), caulinita (Sigma-Aldrich), sepiolita (Madrid-Espanha) e atapulgita 

(Piauí) 
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3.2 – Técnicas de Caracterização 

 
As amostras foram caracterizadas por Difração de Raios-X utilizando um 

difratômetro Rigaku, operando em modo de varredura, com radiação de Cu-Kα 

(λ= 1,5418 Å) e filtro de níquel, com voltagem de 40 kV e corrente de 40 mA 

com  velocidade de varredura de 5°/min em 2θ.  

As análises de espectroscopia Raman foram realizadas em um aparelho 

da Jobin-Yvon, modelo T64000, equipado com um sistema de detecção CCD 

(charge couple device) para detectar a luz espalhada, refrigerado a nitrogênio 

líquido. Os espectros Raman obtidos foram excitados com laser VERDI-VS 

trabalhando na linha 532 nm. O feixe do laser foi focalizado utilizando um 

microscópio Olympus equipado com uma lente objetiva Nikon 50 X.  

Os espectros de infravermelho foram obtidos utilizando um 

espectrômetro de modelo VARIAN 640-IR FTIR Spectrometer. Foram feitas 16 

acumulações com resolução de 4 cm-1 com varredura no intervalo de 4000 a 

600 cm-1, utilizando o método de refletância. 

As imagens de Microscopia eletrônica de varredura foram obtidas 

utilizando um microscópio eletrônico de varredura Shimadzu modelo SSX – 

550. As amostras foram presas com fita de carbono e metalizadas com ouro. 

 
4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 – Difração de Raios-X 

 
Na Fig. 1 estão apresentados os difratogramas da montmorillonita e da 

caulinita in natura, tratadas pelo método hidrotérmico e nos compósitos com 

carbono. Na Fig. 1-(I) observam-se os picos principais da montmorillonita em 

2θ = 6.7°, 2θ = 19.9° atribuídos aos planos (001), (100) respectivamente. Na 

Fig. 1 – (II) apresentam-se os picos principais da caulinita em 2θ = 12.4°, 2θ =  

20.4° e 2θ =  24,9°   descritos na literatura (6) como planos (001) , (020)  e (002) 

respectivamente. 
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     (I)                                                     (II) 

 
Fig.1: Difratogramas de Raios-X do (I) - (a) montmorillonita in natura, (b) 

montmorillonita tratada pelo método hidrotérmico, (c) compósito carbono-

montmorillonita e (II) – (a) caulinita in natura, (b) caulinita tratada pelo método 

hidrotérmico, (c) compósito carbono-caulinita. 

 
Analisando os difratogramas nota-se uma mudança no perfil do DRX da 

montmorillonita in natura para o compósito de carbono-montmorillonita 

indicando formação de um material com características mais amorfas. Este 

comportamento não é observado para a caulinita que mantém sua estrutura 

durante a formação do compósito. 

 
4.2 – Espectroscopia Raman 

 
A espectroscopia Raman foi utilizada para identificar as estruturas de 

carbono presentes nos compósitos, avaliar o grau de organização e estimar o 

tamanho das partículas. 

Na Fig. 2 são apresentados os espectros Raman dos compósitos de 

carbono-montmorillonita e carbono-caulinita.  

 

(I)                                                 (II) 
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Fig.2: Espectro Raman dos compósitos (I) carbono-montmorillonita e (II) 

carbono-caulinita 

 

Observam-se bandas características de material carbonáceo em 1350 

cm-1, banda D, atribuída a desordem na estrutura, e em 1590 cm-1, banda G, 

referente a presença de cristalitos de grafite (7). 

O tamanho de partícula foi calculado pelo modelo de Cançado(8) e para o 

compósito carbono-montmorillonita o tamanho médio obtido foi de 8,85 nm. 

 

4.3 – Espectroscopia na Região do Infravermelho 

 

Na Fig. 3 estão apresentados os espectros de infravermelho da 

montmorillonita e da caulinita in natura, tratadas pelo método hidrotérmico e 

nos compósitos com carbono. 

 

  (I)                                                       (II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3: Espectro de infravermelho da (I)- (a) montmorillonita in natura , (b) 

montmorillonita tratada pelo método hidrotérmico, (c) compósito carbono-

montmorillonita e (II) - (a) caulinita in natura, (b) caulinita tratada pelo método 

hidrotérmico e (c) compósito carbono-caulinita  

 

É possível observar nos espectros dos compósitos a presença de carbono 

pelo aparecimento de bandas em 1606 cm-1 referente ao estiramento de C=O, 

em 2930 cm-1 e 2850 cm-1 atribuídas ao estiramento C-H e bandas em 1512 e 

1444 cm-1 atribuídas ao estiramento C=C de aromáticos. Também se observa 

uma banda em 3375 cm-1 correspondente a vibração da ligação O-H da água 

proveniente da estrutura do pó de coco (9). 
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4.4 – Microscopia Eletrônica de Varredura 

 
Pelas imagens de microscopia eletrônica de varredura do compósito 

carbono-montmorillonita, Fig.4-(I), e carbono-caulinita, Fig.4-(II) observa-se 

morfologia de folhas sobrepostas.  

 
(I) (II) 
 

      
 

Fig.4: Imagem de microscopia eletrônica de varredura dos compósitos (I) 

carbono-montmorillonita (aumento de 300X) e (II) carbono-caulinita (aumento 

de 300X)   

 

A morfologia do pó de coco é descrito na literatura por Macedo et al(10) 

como sendo irregular com folhas sobrepostas e esta é mantida mesmo após 

tratamento em altas temperaturas. Como pode ser observado na Fig. 4 a 

morfologia é mantida na formação dos compósitos obtidos via método 

hidrotérmico. Os resultados de EDS confirmaram a presença de carbono e 

elementos constituintes das argilas homogeneamente dispersos. 

Os resultados para sepiolita e atapulgita foram semelhantes e serão 

publicados futuramente. 

 
5- CONCLUSÕES 
 

- Os resultados de DRX e espectroscopia na região do infravermelho 

indicam a presença de carbono nos compósitos.  

- Os resultados de espectroscopia Raman indicam a formação de 

nanopartículas de carbono com tamanho médio de 8,85 nm para o compósito 

carbono-montmorillonita 
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- Os resultados de microscopia revelaram que a morfologia dos 

compósitos se apresenta na forma de folhas sobrepostas com partículas de 

carbono e argila homogeneamente dispersas. 
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Carbon/Clay nanostructured composite obtained by hydrothermal method 
 
 

The development of strategies for converting biomass into useful materials, 

more efficient energy carrier and / or hydrogen storage is shown a key issue for 

the present and future. Carbon nanostructure can be obtained by severe 

processing techniques such as arc discharge, chemical deposition and 

catalyzed pyrolysis of organic compounds. In this study we used hydrothermal 

methods for obtaining nanostructured composites of carbon / clay. To this end, 

we used coir dust and special clays. The samples were characterized by 

infrared spectroscopy, X-ray diffraction and Raman. The presence of the D 

band at 1350 cm-1 in the Raman spectrum shows the formation of amorphous 

carbon with particle size of about 8.85 nm. 

 

 

 

Key-words : carbon nanostructures, hydrothermal method and nanocomposite 
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