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Resumo 

A crescente demanda mundial por minério de ferro e a viabilização da lavra de minérios de 

mais baixa qualidade tem motivado estudos que visam o reaproveitamento dos materiais 

contidos nos rejeitos de mineração de ferro (RMF). Em geral, a composição mineralógica dos 

RMF é: hematita, goethita, gibbsita, muscovita, quartzo e caulinita. A caulinita é um 

argilomineral pertencente ao grupo do caulim e ocorre em forma de placas planas. A caulinita 

pode ser submetida ao processo de intercalação que é usado como estratégia para expandir o 

espaço intercamadas de argilominerais. Os métodos de intercalação e delaminação da 

caulinita são amplamente utilizados para obtenção de nanotubos de aluminossilicatos com 

estrutura semelhante à haloisita. A intercalação, delaminação e enrolamento das camadas 

planas de caulinita podem ser realizadas por métodos em uma etapa, onde a intercalação e 

inchamento ocorrem ao mesmo tempo, ou duas etapas, onde a intercalação e inchamento 

ocorrem separadamente. Haloisita nanotubular (HNT) é a morfologia mais comum de 

ocorrência do argilomineral haloisita que pertence ao grupo do caulim e, semelhante à 

caulinita trata-se de um filossilicato onde cada camada é formada por uma folha octaédrica de 

alumina e uma folha tetraédrica de sílica, em uma razão estequiométrica 1:1. O objetivo 

principal deste trabalho foi avaliar o uso da caulinita presente no RMF na síntese de estruturas 

nanotubulares semelhantes à HNT. Amostras de caulim (Standard Amazon), caulinita e 

haloisita de elevada pureza obtidas comercialmente foram usadas como materiais de 

referência. Neste estudo, a segregação da caulinita foi realizada por meio da lixiviação ácida 

do RMF. Três etapas foram rigorosamente controladas para que o procedimento sintético 

ocorresse de maneira efetiva: pré-intercalação da caulinita utilizando dimetilsulfóxido; 

obtenção da caulinita metóxi-modificada; intercalação da metóxi-caulinita com moléculas 

orgânicas adequadas. Cloreto de cetiltrimetilamônio e Brometo de cetiltrimetilamônio foram 

utilizados para sintetizar nanotubos de aluminossilicato pelo método de uma etapa. 

Hexilamina foi utilizada para o procedimento em duas etapas. Resultados de difração de 

raios-X mostraram que as amostra de referência e a amostra da fração insolúvel em ácido do 

RMF eram compostas essencialmente por caulinita. A lixiviação mostrou-se eficiente para 

concentrar a caulinita, variando de 9,7% de caulinita no RMF para 56% no produto 

segregado. Os procedimentos de pré-intercalação se mostraram muito promissores em intervir 

na estrutura da caulinita, em que o valor de 𝑑001 aumentou de 7,09Å para 11,40Å no produto 

pré-intercalado, sem evidência de perda de cristalinidade. Os resultados da espectroscopia 

Mössbauer indicaram a ocorrência de Fe
3+

 estrutural na caulinita em todas as amostras 
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utilizadas como matéria prima. Aparentemente a presença desses íons não interferiu no 

processo sintético. Por outro lado, o Fe
2+

 identificado na caulinita da Amazônia afeta 

diretamente os processos de intercalação e alteração morfológica. Imagens de MEV FEG 

indicaram a transformação morfológica da caulinita planar para nanotubos de caulinita 

semelhantes a haloisita padrão. Entretanto, a formação de estruturas nanotubulares se mostrou 

dependente não apenas dos procedimentos de modificação intercamadas da caulinita, mas 

também do tipo de espécie convidada e do tamanho de partícula do argilomineral utilizado 

como matéria prima.  

 

Palavras-chave: rejeito de mineração de ferro, caulim, caulinita, intercalação, delaminação, 

nanotubos, haloisita. 
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Abstract 

The increasing world demand for iron ore and the feasibility of the mining of lower quality 

ores have motivated studies that aim at the reuse of the materials contained in the iron ore 

tailings (IOT). In general, the minerals identified in IOT are: hematite, goethite, gibbsite, 

muscovite, quartz and kaolinite. Kaolinite is a clay mineral belonging to the kaolin group and 

occurs in the plate form. The kaolinite can be submitted to the intercalation process that is 

used as a strategy to expand the interlayer space of clay minerals. The method of intercalation 

and delamination of kaolinite are widely used to obtain nanotubes of aluminosilicate with 

halloysite-like structure. The layer delamination and curl procedure can be performed in one-

step, where intercalation and swelling occur at the same time, or two-steps, where 

intercalation and swelling occur separately. Halloysite nanotube is the most common 

morphology of the occurrence of clay mineral halloysite that belongs to the kaolin group and, 

similar to kaolinite, is a phylosilicate where each layer is formed by an alumina octahedral 

sheet and a silica tetrahedral sheet in a 1:1 stoichiometric ratio. The major aim of this work 

was to evaluate the use of kaolinite present in the IOT in the synthesis of halloysite-like 

structures. Samples of kaolin (Standard Amazon) and commercially available high purity 

kaolinite and halloysite were used as reference materials. In this study, the segregation of 

kaolinite was performed by acidic leaching of the IOT. Three steps were strictly controlled for 

efficacy of the synthetic procedure: pre-intercalation of kaolinite using dimethyl sulfoxide; 

obtaining the methoxy-modified kaolinite; intercalation of the methoxy kaolinite with suitable 

organic molecules. Cetyltrimethylammonium chloride and cetyltrimethylammonium bromide 

were used to synthesize aluminosilicate nanotubes by the one-step method. Hexylamine was 

used for the two-step procedure. X-ray diffraction results showed that the reference sample 

and the product obtained from the IOT were composed essentially of kaolinite. The leaching 

was efficient to concentrate the kaolinite, ranging from 9,7% kaolinite in the IOT to 56% in 

the segregated product. Pre-intercalation procedures showed very promising to intervene in 

the kaolinite structure, where the 𝑑001 value increased from 7,09Å to 11,40Å in the pre-

intercalated product, with no evidence of loss of crystallinity. The results of Mössbauer 

spectroscopy of kaolin (all samples used as raw material) indicated the occurrence of 

structural Fe
3+

 in kaolinite. Apparently the contamination of these ions did not interfere in the 

synthetic process. On the other hand, the Fe
2+

 identified in Amazonian kaolinite directly 

affects the processes of intercalation and morphological alteration. Images of SEM indicated 

the morphological transformation of plate-like kaolinite to standard halloysite-like kaolinite 
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nanotubes. However, the formation of nanotubular structures was shown to be dependent not 

only on the interlayer modification procedures of kaolinite, but also on the type of guest 

species and the particle size of the clay used as raw material. 

 

Keywords: iron ore tailings, kaolin, kaolinite, intercalation, delamination, nanotubes, 

halloysite. 
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I. Introdução 

Atualmente, o ferro ocupa o primeiro lugar dentre os produtos de origem mineral 

produzidos no território brasileiro, sendo responsável por aproximadamente, 68% das rendas 

geradas pela exportação das substâncias minerais do país (IBRAM, 2018). De acordo com a 

USGS (Unites States Geological Survey) (2018), a produção de minério de ferro no Brasil em 

2017 foi estimada em 440 milhões de toneladas, equivalente a 16,67% de toda produção 

mundial. Em termos de produção de minério de ferro, o Brasil se encontra atrás apenas da 

Austrália. No que diz respeito às reservas de minério de ferro, o Brasil com reservas 

estimadas em 23 bilhões de toneladas, fica atrás da Austrália e Rússia com, 50 bilhões e 25 

bilhões de toneladas, respectivamente.  

Nos últimos anos, tem-se observado um aumento na produção de minério de ferro, 

fazendo com que as interações entre essa técnica e o meio ambiente assumissem grande 

relevância (Andrade, 2014).  

Um dos principais aspectos relacionados à obtenção do ferro é o grande volume de 

rejeitos gerados na etapa de beneficiamento, tratamento dado ao minério para o máximo 

aproveitamento do material de interesse. Atualmente, em função da alta demanda por minério 

de ferro, rochas com teores cada vez mais baixos de ferro passam a ter sua lavra viabilizada, 

implicando em um aumento do volume de rejeitos gerados (Andrade, 2014). Buscando 

máximo rendimento no processo de obtenção de ferro e aproveitamento dos materiais de 

interesse não recuperados que são lançados juntos aos rejeitos, as empresas de mineração tem 

se esforçado no aprimoramento de técnicas de processamento mineral no sentido de 

minimizar as perdas na etapa de beneficiamento e de reprocessar os rejeitos gerados, e 

também desenvolver tecnologias no sentido de desenvolver novas aplicações e/ou produtos 

utilizando, por exemplo, os argilominerais que compõe o rejeito de mineração de ferro.  

A recuperação de materiais com valor atrativo presente no rejeito, contribui para a 

redução dos impactos ambientais gerados pela atividade mineradora e também se mostra de 

extrema importância econômica para as empresas, ao se conseguir um aumento na 

recuperação metalúrgica e em massa das plantas de beneficiamento (Wolff, 2009). 

 Nanoestruturas de fulereno, nanotubos de carbono (CNT’s) e grafeno são nanoestruturas 

baseadas no carbono que combinam a baixa densidade e flexibilidade mecânica de materiais 

orgânicos com as propriedades mecânicas e elevada resistência química e térmica dos 

materiais inorgânicos. Desde a descoberta do fulereno em 1985, as nanoestruturas a base de 

carbono, principalmente o grafeno e os CNT’s, vem recebendo grande atenção na Ciência dos 
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Materiais, devido às propriedades únicas, como excelentes propriedades térmicas, elétricas e 

mecânicas, e as várias possibilidades de aplicações tecnológicas (Kim et al.,2011; 

Munhoz,2016). 

Haloisita, um argilomineral do grupo do caulim, normalmente forma estruturas 

nanotubulares com diâmetro interno de 10-100nm e diâmetro externo de 20-190nm (Janacek 

et al.,2018; Yuan et al.,2016). Como se trata de um argilomineral aluminossilicato natural, 

haloisita consiste de uma folha octaédrica de alumina e uma folha tetraédrica de sílica em uma 

razão estequiométrica 1:1. Na haloisita nanotubular (HNT) a superfície externa é formada por 

grupos siloxano (Si-O-Si) e uma matriz do tipo gibbsita composta de grupos aluminol (Al-

OH) está presente na superfície interna (Erpek et al.,2015; Yuan et al.,2008). 

Uma demanda crescente por HNT é geralmente observada (Detellier & Schoonheydt, 

2014; Haddar et al.,2018). Recentemente, vários estudos ampliaram o campo de aplicação da 

HNT, para aplicações altamente tecnológicas como suportes catalíticos e outros materiais 

funcionais, devido a sua morfologia particular e propriedades específicas (Abbasov et 

al.,2016; Haddar et al.,2018). Os nanotubos de haloisita também são capazes de adsorver e 

armazenar uma grande quantidade de moléculas de hidrogênio (Jin et al.,2013),  armazenar e 

transportar medicamentos para liberação controlada (Dzamukova et al.,2015; Lvov et 

al.,2016; Massaro et al.,2018), formar membranas biológicas antibacterianas (Chen et 

al.,2012), formar compósitos com base polimérica (Abdullayev et al.,2013; Ferrari et 

al.,2017; Liu et al.,2014), entre outros usos tecnológicos.  

Comparado aos CNT’s, as HNT’s apresentam custo muito mais atrativo (HNT’s custam 

cerca de 4 dólares/kg, enquanto os CNT’s custam em média 500 dólares/kg, variando com as 

características do produto), a disponibilidade global é muito superior (milhares de toneladas 

por ano), o que viabiliza sua utilização em diversas áreas e, enquanto HNT é biocompatível, 

CNT é tóxico (Yuan et al.,2015). 

A obtenção de estruturas semelhantes à HNT, baseado no enrolamento das camadas da 

caulinita tem atraído a atenção de diversos pesquisadores (Frost et al.,2015; Gardolinski & 

Lagaly,2005a,b.; Kuroda et al.,2011; Matusik et al.,2009; Singh & Mackinnon,1996; Yuan et 

al.,2013; Xu et al.,2015). De acordo com Kuroda et al. (2011) e Li et al. (2019)  HNT possui 

nobres aplicações em nanotecnologia entretanto  depósitos deste argilomineral com qualidade 

atrativa são raros em todo o mundo. A presença de impurezas associadas e a falta de 

uniformidade morfológica da HNT encontrada na natureza pode não ser uniforme e, dessa 

forma a síntese de nanotubos a partir da caulinita intercalada e delaminada é uma questão 

importante de ser tratada. O processo de síntese de nanotubos de caulinita semelhantes à HNT 
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resulta em produtos com qualidade atrativa e a um custo atrativo, principalmente, quando 

comparado aos CNT’s sintéticos (Yuan et al.,2013). 
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II. Objetivos 

II.1. Objetivo geral 

O objetivo geral desta dissertação foi avaliar o uso da caulinita presente no rejeito de 

mineração de ferro na síntese de estruturas nanotubulares semelhantes à haloisita nanotubular 

(HNT) natural. 

 

II.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar as matérias primas utilizadas na obtenção de nanotubos de caulinita 

(rejeitos de mineração de ferro e caulim); 

 Aprimorar rotas de síntese e caracterizar os intermediários do processo e os produtos 

obtidos no final do processo de síntese dos nanotubos; 

 Sintetizar nanotubos de caulinita semelhantes à HNT, utilizando caulim da Amazônia 

de elevada pureza e caulinita padrão fornecida pela Sigma-Aldrich; 

 Segregar a caulinita presente no rejeito de minério de ferro; 

 Sintetizar nanotubos semelhantes à HNT utilizando a caulinita presente no rejeito de 

mineração de ferro; 

 Comparar os produtos obtidos utilizando o rejeito de mineração de ferro e os materiais 

de elevada pureza, por meio da aplicação das técnicas de caracterização adequadas. 
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III. Revisão Bibliográfica 

III.1. Argilominerais 

As argilas são constituídas predominantemente por partículas cristalinas muito pequenas 

com diâmetros abaixo de 2µm de um número restrito de minerais conhecidos como 

argilominerais. Uma argila pode ser composta por partículas de um único argilomineral ou 

partículas de diversos argilominerais. Quimicamente, argilominerais são silicatos hidratados 

de alumínio e ferro, podendo conter, ainda, teores variáveis de cátions de elementos alcalinos 

e alcalino-terrosos. Outros materiais e minerais, tais como matéria orgânica, sais solúveis e 

partículas de quartzo, pirita, mica, calcita, dolomita são encontrados, além desses podem ser 

encontrados minerais não cristalinos ou amorfos (Souza Santos, 1989). 

Uma classificação útil dos argilominerais foi proposta e usada por Grim (1968), e 

apresentada por Murray (2007). A Tabela III.1 é uma base para delinear a nomenclatura e 

diferença entre os vários tipos de argilominerais. 

 

Tabela III. 1: Classificação dos argilominerais (Adaptada de Murray, 2007). 

I.Amorfo 

  Grupo Alofano 

II.Cristalino 

  A. Duas camadas (estrutura das folhas composta de unidades de uma camada de tetraedros de 

sílica e uma camada de octaedros de alumina) 

    1.Equidimensional 

     Grupo caulinita 

       Caulinita, dickita e nacrita 

    2.Alongados 

     Haloisita 

  B. Três camadas (estrutura das folhas composta por duas camadas de tetraedros de sílica e uma 

camada de dioctaedro central ou trioctaedro) 

    1.Estrutura expandida 

       a.Equidimensional 

          Grupo esmectita 

            Montmorilonita sódio, montmorilonita cálcio e beidelita 

            Vermiculita 

       b.Alongado 

            Esmectita 

            Nontronita,saponita e hectorita 

    2. Estrutura não expansível 

     Grupo Ilita 

  C. Tipos regulares de camadas misturadas (empilhamento ordenado de camadas alternadas de 

diferentes tipos) 

     Grupo Clorita 

  D. Tipos de estruturas de cadeias (cadeias de tetraedros de sílica ligados entre si por oxigênio e/ou 

hidroxilas de grupos octaédricos contendo átomos de Al e Mg) 

       Sepiolita 

       Paligorsquita 
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Os argilominerais são formados por uma estrutura cristalina constituída por grupos 

tetraédricos e/ou octaédricos nos quais os vértices são ocupados por átomos ou íons de 

oxigênio e íons hidroxila ao redor de cátions metálicos pequenos.  

Nos grupos tetraédricos, também chamados de tetraedros de sílica, a organização mais 

comum é a presença de um átomo de silício (Si
4+

) na posição central equidistante de quatro 

oxigênios formando uma configuração tetraédrica (Grim 1953; Murray 2007).  

Nos grupos octaédricos, a organização mais comum é a presença de octaedros compostos 

de seis oxigênios ou hidroxilas de coordenação octaédrica, equidistante de cátions de raios 

maiores como Al
3+

, Mg
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

. Quando está presente o alumínio, somente dois terços 

das posições octaédricas possíveis são preenchidas (dioctaédrico) formando a estrutura da 

gibbsita (Al2 (OH) 6). Quando o magnésio está presente, todas as posições possíveis são 

ocupadas (trioctaédrico) formando a estrutura da brucita (Mg3 (OH) 6) (Grim 1953; Murray 

2007). 

Os grupos de tetraédrico de sílica estão ligados entre si para formar folhas hexagonais 

contínuas de composição Si4O6 (OH) 4 (Grim, 1953). De maneira semelhante, os grupos 

octaédricos estão ligados hexagonalmente em folhas octaédricas. Essas folhas (sheets) são 

usualmente chamadas folhas tetraédricas e folhas octaédricas, respectivamente. O 

empilhamento de uma folha tetraédrica com uma folha octaédrica forma uma camada (layer) 

1:1 (Souza Santos, 1989). A Figura III.1 mostra um esquema das folhas formadoras dos 

argilominerais. 

 

 

 

 

 

Figura III.1: Diagrama esquemático de grupos formadores dos argilominerais: (A) Esboço 

de folha octaédrica; (B) Esboço de folha tetraédrica (Adaptada de Murray, 2007). 

 

(A) (B) 
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As dimensões das folhas tetraédricas e octaédricas podem reajustar ou encaixar entre si 

para formar camadas, que podem ser compostas por duas ou mais folhas, com uma grande 

variedade de maneiras, as quais dão origem à maioria das estruturas fundamentais dos 

argilominerais conhecidos. 

A composição atômica das folhas afeta a sua dimensão. Embora os íons dentro das folhas 

estejam ligados entre si por ligações fortes, geralmente consideradas parcialmente iônica ou 

covalente, as folhas são ligadas entre si por interações mais fracas. A maneira como as folhas 

estão empilhadas difere para os vários tipos de argilominerais, originando diversas sequências 

regular ou irregular.  As ligações menos intensas entre as camadas são responsáveis pela fácil 

clivagem paralela às direções perpendiculares ao eixo c; isto é, paralela aos planos basais, de 

onde resulta a forma, morfologia ou hábito lamelar da maioria das partículas dos 

argilominerais (Souza Santos 1989). 

 

III.1.1. Caulim 

O grupo caulim de minerais é formado por caulinita, nacrita, dickita e haloisita. Eles têm 

uma estrutura em camadas 1:1, isto é, possuem uma folha tetraédrica de sílica (SiO2) para 

cada folha octaédrica de alumina  (Al2O3) (Grim, 1953). Essas duas folhas são combinadas 

para formar uma unidade em que as pontas dos tetraedros são unidas com as folhas 

octaédricas. Todos os oxigênios apicais dos tetraedros apontam na mesma direção para que os 

oxigênios e/ou hidroxilas, que podem estar presente para equilibrar o balanço de cargas, 

sejam compartilhados pelos silícios na folha tetraédrica e alumínio na folha octaédrica 

(Murray,2007). 

A superfície intercamadas da caulinita possui duas composições químicas diferentes. De 

um lado, a face lamelar assemelha-se a estrutura da gibbsita (Al2 (OH) 6) com átomos de 

alumínio coordenados octaedricamente com oxigênio e grupos hidroxila. A outra face da 

lamela assemelha-se à estrutura de sílica, onde átomos de silício são coordenados 

tetraedricamente com átomos de oxigênio na rede (Fang et al., 2005; Thompson & Cuff, 

1985). Além disso, as camadas adjacentes estão ligadas por ligações de hidrogênio 

envolvendo ambos os grupos Al e Si (Al-O-H---O-Si) (Figura III. 2) (Al-Ani & Sarapää, 

2008; Santos et al.,2013; Souza Santos, 1989; Weiss & Range, 1966).  

Substituições isomórficas ocorrem em baixíssimas quantidades, comumente: Fe
3+

 para 

Al
3+

 (Até 1:30) e raramente Al
3+

 para Si
4+

 e Fe
2+

 para Al
3+

. Dessa forma, a fórmula estrutural 

pode ser ligeiramente carregada. A capacidade de troca de cátions na estrutura da caulinita 
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depende fortemente do tamanho de partícula e do pH do meio (Detellier & Schoonheydt, 

2014; Ma & Eggleton,1999).  

As folhas tetraédricas e octaédricas são contínuas nas direções dos eixos cristalográficos a 

e b e estão empilhadas umas sobre as outras na direção do eixo cristalográfico c (Souza 

Santos, 1989; Velde, 1992; Murray, 2007) (Figura III.2 e Figura III.3). A fórmula estrutural 

da cela unitária ideal da caulinita é Al4Si4O10(OH)8 e composição química teórica de: SiO2 – 

46,51% ; Al2O3 – 39,53%; H2O – 13,96% (Grim 1953, Murray, 2007). Entretanto pequenas 

variações na composição podem ser observadas, sendo o ferro e o titânio os principais 

elementos presentes em sua estrutura (Grim, 1953). Ferreira (2010) citando Mestdagh et al. 

(1980), Singh & Gilkes (1992) e Varajão et al. (2001) afirma que possíveis variações 

composicionais podem ocasionar aumento de defeitos estruturais, variações de densidade e 

cristalinidade e, dessa forma influenciar na superfície química e propriedades físicas do 

material. 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2: (A) Representação esquemática da estrutura cristalina da caulinita indicando a 

organização das folhas tetraédricas e octaédricas, ligações de hidrogênio entre camadas e a 

distância interplanar basal (Adaptado de Frost et al.,2015); (B) Estrutura esquemática de uma 

camada de caulinita 1:1 e seu formato pseudo-hexagonal (Adaptada de Guo et al.,2017). 

(A) 

(B) 

Direção de clivagem paralela ao plano 

basal 

Folha tetraédrica 

Folha octaédrica 
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Figura III.3: Diferentes visões para grupos tetraédricos (Si-O), octaédricos (Al-O) e 

caulinita, respectivamente. Esquema de cores: O (vermelho); H(branco); Si(cinza); Al(rosa) 

(Adaptada de Song et al.,2013). 

 

A estrutura da cela unitária da caulinita é triclínica, e os valores correspondentes foram 

determinados por Newnham e Brindley (1957):  

a0 = 5,139 ± 0,014Å; b0 = 8,932 ± 0,016Å; c0 = 7,371 ± 0,019Å 

α = 91,6 ± 0,2°; β = 104,8 ± 0,2°; γ = 89,9 ± 0,1° 



10 
 

A espessura ou a distância vertical entre as camadas basais é cerca de 7,2Å (folha 

tetraédrica – 2,1Å; folha octaédrica – 5,1Å), que é o plano 001 (𝑑001= 7,2Å) da caulinita e 

chamada de distância interplanar basal, conforme ilustrado na Figura III.2 (A). A Figura 

III.4(A) mostra a cela unitária da caulinita e a colocação da cela em um cristal do 

argilomineral caulinita. A Figura III.4(B) mostra o arranjo de átomos (Al, Si, O, OH) na cela 

unitária da caulinita (Sachan & Penumadu, 2007).  

 

 

Figura III.4: Estrutura cristalina de caulinita e esboço do arranjo de átomos em cela unitária. 

(A) Estrutura cristalina triclínica (cela unitária) e partícula de caulinita (Carroll, 1970 citado 

por Sachan & Penumadu, 2007). (B) Arranjo de átomos em cela unitária de caulinita 

(Brindley, 1951 citado por Sachan & Penumadu, 2007). 

 

 Muitos fatores, como o teor de Fe, cristalinidade, tensão superficial, força de ligação entre 

as camadas e, ambiente e histórico de formação influenciam na morfologia dos minerais do 

grupo do caulim (Joussein et al.,2005; Matusik et al.,2009). Devido a grande quantidade de 

ferro possivelmente encontrado na estrutura da caulinita, Varajão et al. (2001) afirmam que o 

ferro presente em solução ou na fase cristalina, afeta diretamente o crescimento do cristal 

durante a formação da caulinita, pois dependendo do grau de incorporação do cátion afeta de 

forma irreversível a morfologia do argilomineral. Leves substituições do alumínio por titânio 

ou ferro estão associadas à caulinitas mal cristalizadas. O Fe
3+

 pode substituir o Al
3+

 em sítios 

octaédricos e a presença desse cátion será responsável pela tensão estrutural e tamanho 

reduzido da caulinita, quando comparado a caulinita com baixos teores desse contaminante. 

Compostos ferruginosos normalmente sob forma de goethita, hematita, magnetita, pirita e, os 

(A) (B) 
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compostos de titânio sob forma de rutilo, anatásio e ilmenita são os principais contaminantes 

em caulins (Ferreira, 2010).  

O termo “caulinita mal cristalizada” ou “mineral das argilas refratárias (fireclay mineral)” 

é impropriamente adotado em alguns caulins sedimentares e argilas refratárias. Estes minerais 

apresentam uma distorção peculiar em sua estrutura, que consiste de deslocamento ao acaso 

das camadas, paralelamente ao eixo b, deslocamentos esses que são múltiplos inteiros de b0/3 

(Brindley & Robinson, 1946; Brindley & Robinson 1947). A denominação adequada para 

esses minerais é “caulinita com desordem ao longo do eixo b” (Souza Santos, 1989). Nas 

partículas desse tipo de caulinita, o perfil hexagonal é geralmente menos nítido, porém pode 

existir (Robertson et al., 1954). As placas são menores e mais finas, apresentando uma maior 

tendência à clivagem basal; às vezes, as placas são tão finas que apresentam tendência a 

enrolar nas bordas (Silveira e Souza Santos, 1959). 

Num tipo de caulinita denominado bem cristalizada (com ordem no eixo b), existe um 

empilhamento regular das folhas unitárias. Os planos entre as camadas 1:1 (empilhamento de 

uma folha tetraédrica com uma folha octaédrica) são um plano de clivagem (um mineral 

possui clivagem quando se aplica uma força e este se rompe produzindo superfícies planas 

bem definidas) (Pereira, 2008; Souza Santos, 1989). Entretanto, não é fácil devido às ligações 

de hidrogênio entre as camadas, uma vez que existe uma folha de íons hidroxila em umas das 

faces das camadas e uma folha de íons oxigênio na outra camada imediatamente abaixo, sem 

haver interações iônicas. Na caulinita do tipo bem cristalizada, os ângulos da cela unitária 

permitem uma sequência de empilhamentos em que as unidades de caulinita se organizam 

imediatamente umas sobre as outras, isto é, ao longo do eixo b, mas estão deslocadas de uma 

distancia a0/3 ao longo do eixo a. Este tipo de caulinita bem ordenado e bem cristalizado não 

é comum. Micrografias eletrônicas mostram que a caulinita bem cristalizada é constituída por 

lamelas ou placas de perfil hexagonal que refletem o caráter pseudo-hexagonal de sua 

estrutura, devido ao arranjo hexagonal das estruturas constituintes das folhas de silicato e 

hidróxido de alumínio. Difrações de raios-X de películas orientadas dessas placas mostram 

que as faces hexagonais são os planos cristalográficos basais {0 0 1} (Souza Santos,1989). A 

Figura III.5 mostra um esquema da estrutura da caulinita em placas planas empilhadas de 

perfil hexagonal.  
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Figura III.5: Esquema da estrutura da caulinita bem cristalizada em forma de placas planas 

pseudo-hexagonais (Lvov et al.,2013). 

 

III.1.1.1. Intercalação da caulinita 

 Compostos de intercalação são definidos como sendo formados pela inserção de espécies 

convidadas na região intercamadas de um sólido lamelar, com a preservação de sua estrutura, 

sendo o processo de intercalação comprovado por um aumento no espaçamento basal 

(distância entre dois planos iguais em sólidos lamelares) da matriz, monitorado por 

difratometria de raios-X (Schoonheydt et al.,1999). 

A superfície química da caulinita pode ser modificada e adaptada para diversas 

aplicações, induzindo centros ativos adicionais, imobilizando moléculas apropriadas ou 

ambos os casos (Yuan et al.,2016). As reações de intercalação na caulinita promovem um 

aumento na distância interplanar basal, devido ao alojamento de moléculas intercaladoras 

entre as camadas adjacentes do argilomineral, gerando picos em ângulos de reflexões 

inferiores a apresentada pela amostra original (Costa,2009).  

Atualmente existe uma demanda crescente por nanomateriais híbridos baseados em 

minerais que apresentem uma morfologia uniforme que pode ser rigorosamente controlada 

durante sua síntese. Outras estruturas naturais que apresentam estrutura fibrosa ou estruturas 

tubulares naturais de base não carbonosa são versáteis e apresentam custo atrativo (Detellier 

& Schoonheydt, 2014). Esses materiais podem ser utilizando para fins ambientais e 

industriais, que incluem principalmente catálise e adsorção. Além disso, os nanomateriais 

obtidos podem ser utilizados como enchimentos de reforço em nanocompósitos de polímeros 

de argila (CPN) (Matusik et al.,2011b; Yuan et al.,2016). A composição química e 

reatividade superficial de tais materiais podem ser controladas pelo aumento da concentração 

de sítios ativos ou pela imobilização de moléculas ativas (Matusik et al.,2009). 
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Embora a caulinita apresente a morfologia em forma de placas planas ela demostrou 

susceptível a transformação em nanotubos por meio de métodos de 

intercalação/desintercalação (Gardolinsky & Lagaly, 2005b; Matusik et al.,2009; Yuan et 

al.,2013). É importante ressaltar que a estrutura da caulinita é preservada durante o processo 

de intercalação/desintercalação. Os nanotubos formados possuem as superfícies internas e 

externas com composição química diferente, isto é, a superfície interna é composta pelos 

grupos aluminol da folha octaédrica e a superfície externa é formada pelos grupos siloxano da 

folha tetraédrica (Kuroda et al., 2011; Matusik et al.,2011b; Singh, 1996; Singh & 

Mackinnon, 1996; Yuan et al.,2016). 

Quando Pauling (1930) propôs a primeira estrutura da caulinita, foi ressaltando que uma 

camada de caulinita teria uma tendência a curvar-se devido a uma falta de correspondência 

entre as folhas tetraédricas e octaédricas (Yuan et al.,2016). Yuan et al. (2016) citando 

Pauling (1930) mostraram que, uma grande aproximação em dimensões da folha octaédrica 

em hidrargilita (a=0,865nm e b=0,507nm) bem como a folha tetraédrica em β-tridimita (ou β-

cristobalita) (a=0,503nm e b=0,871nm), uma camada assimétrica composta por estes dois 

teria uma pequena tendência a curvar-se, que poderia ser superada pela força que une as 

camadas.  

De acordo com Bates et al. (1950) quando moléculas de água estão presente entre as 

camadas 1:1, a força de ligação entre as camadas é diminuída, portanto, as folhas tetraédrica e 

octaédricas possuem maior mobilidade para adquirirem suas dimensões normais o que leva a 

uma curvatura da camada de caulinita.  

Atualmente a incompatibilidade entre as folhas é amplamente reconhecida, no entanto 

algumas controvérsias continuam focadas em alguns detalhes adicionais, como a forma que a 

rotação e curvatura da folha tetraédrica atuam no alívio do stress, como estabelecer contato 

entre a microestrutura e a morfologia de enrolamento e o papel da água entre as camadas 

(Yuan et al.,2016). 

No caso da caulinita plana, o stress estrutural gerado pelo desajuste entre as folha 

tetraédricas e octaédricas é compensado pela formação de intensas ligações de hidrogênio 

entre o oxigênio basal da folha tetraédrica e o grupo hidroxila da superfície interna da camada 

adjacente (Yuan et al.,2015). Gardolinsky & Lagaly (2005b) citando Singh (1996) afirmam 

que foi demonstrado que as camadas de caulinita enrolam para compensar o desajuste lateral 

entre as folhas tetraédricas maiores do que as folhas octaédricas, quando as ligações de 

hidrogênio existentes entre elas são suficientemente enfraquecidas.  
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No caso das estruturas planas 1:1 desidratadas há a tendência de ligações de hidrogênio 

mais curtas entre as camadas o que fornece uma força motriz para a rotação tetraédrica 

(Singh, 1996). O mecanismo de enrolamento é energeticamente mais favorável do que a 

rotação tetraédrica, porem só poderá ocorrer em partículas suficientemente finas e com as 

ligações de hidrogênio entre as camadas enfraquecidas. O grande espaço basal da intercalação 

e delaminação impede o reestabelecimento das ligações de hidrogênio entre as camadas da 

caulinita. 

A estrutura assimétrica devido à superposição das folhas tetraédricas e octaédricas na 

camada 1:1 da caulinita induzem fortes dipolos superpostos em conjunto com intensas 

ligações de hidrogênio entre o anel de óxido de silício e a superfície de aluminol resultando 

em elevada força coesiva no argilomineral. Além disso, substituições isomórficas na caulinita 

são praticamente inexistentes e não são necessários compensadores de carga de cátions 

hidratados intercamadas. Essas características fazem com que a caulinita ocorra como não 

expansível e grandes partículas de baixa anisotropia (Mbey et al.,2013). Como resultado, a 

região intercamadas da caulinita não é facilmente acessível a agentes intercaladores. 

Entretanto, algumas moléculas com elevada polaridade são usadas como precursor de 

expansão para preparação da caulinita intercalada (Fang et al.,2005). 

A obtenção de camadas de caulinita totalmente delaminadas é um desafio, já que a 

tendência é as camadas ficarem aderidas e formarem nanotubos. É necessária a investigação 

de métodos mais eficientes para aumentar o grau de delaminação da caulinita (Gardolinsky & 

Lagaly 2005b). 

 

III.1.1.1.1. Intercalação da caulinita com moléculas orgânicas 

Delaminação e exfoliação são termos comumente utilizados na literatura moderna quando 

se trata de intercalação da caulinita. É importante que estes sejam distinguidos. A exfoliação é 

definida como decomposição de grandes agregados em partículas menores. O processo de 

delaminação é a separação das camadas individuais das partículas (Gardolinsky & Lagaly 

2005b). A exfoliação da caulinita é um procedimento industrial importante, isto é, influencia 

as propriedades reológicas das dispersões utilizadas na indústria de cerâmica e as 

propriedades do caulim usado na indústria do papel. Os caulins exfoliados geralmente 

apresentam maior valor agregado do que o material sem processamento, além do que o 

processo de exfoliação pode aumentar a aplicabilidade deste mineral (Jasmund & Lagaly, 

1993). 
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Um foco importante de pesquisas em laboratório é sobre a preparação de complexos de 

caulinita intercalados por moléculas orgânicas (Gardolinsky & Lagaly, 2005b;               

Kuroda et al.,2011; Matusik et al.,2009; Matusik et al.,2011b; Yuan et al.,2013). Em geral, 

tratamentos químicos que levam a delaminação e enrolamento das camadas de caulinita 

podem ser divididos em três categorias: (i) procedimentos em duas etapas; (ii) procedimentos 

em uma etapa; (iii) tratamento induzido por polímero (Yuan et al.,2016). 

 

(i) Procedimento de delaminação e enrolamento em duas etapas 

O procedimento de delaminação e enrolamento em duas etapas necessitam da intercalação 

com alquilaminas e uma etapa adicional de lavagem/desintercalação das moléculas orgânicas 

convidadas com um solvente apropriado, conforme esquematizado na Figura III.6 (Yuan et 

al.,2016). 

 

 

Figura III.6: Esquema do procedimento de intercalação/desintercalção e formação de 

nanotubos em duas etapas, partindo da metóxi-caulinita. (Adaptada de Yuan et al.,2016). 

 

As moléculas orgânicas intercaladoras são geralmente hidrofóbicas, dessa forma é 

necessária uma preparação da caulinita antes do processo de delaminação. Essa preparação 

envolve a síntese da metóxi-caulinita ou derivados enxertados com diol a partir de uma 

caulinita pré-intercalada (Yuan et al.,2016).  

A pré-intercalação da caulinita é a primeira etapa responsável por aumentar a distância 

entre as camadas da caulinita. O valor do aumento da distância interplanar basal entre as 
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camadas 1:1 da caulinita depende exclusivamente do agente pré-intercalador utilizado. De 

acordo com Lagaly (1984) e Lagaly, Ogawa e Dékáni (2006), o dimetilsulfóxido (DMSO) 

promove uma expansão do espaçamento do plano basal da caulinita de 7,14Å para 11,2Å e 

11,12, respectivamente. A Tabela III.2 apresenta alguns exemplos de compostos capazes de 

pré-intercalar a caulinita e o espaçamento basal (𝑑001) da caulinita pré-intercalada.  

 

Tabela III.2: Espaçamento do plano basal 𝑑001 da caulinita após pré-intercalação 

(Lagaly,1984; Paiva et al.,2005). 

Compostos intercalantes Condições experimentais Espaçamento 𝒅𝟎𝟎𝟏 

(Å) Tempo de reação 

(dias) 

Temperatura 

(°C) 

Hidrazina hidratada 1 60 10,4 

Ureia
(*) 

8 60-110 10,7 

Formamida 4 60 10,1 

N-metilformamida 2 60 10,8 

Acetamida 30 100 10,9 

Dimetilsufóxido 1,25 50 11,2 

Imidazol
(*) 

3 60 11,4 

Acetato de amônio
(*) 

20 20 14,1 

Acetato de potássio
(*) 

1 65 14,0 

N,N-dimetilformamida
(**) 

8 50 12,0 

N,N-dimetiluréia
(**) 

8 50 10,9;12,2 

Piridina
(**) 

20 50 12,0 

(*) solução aquosa concentrada; (**) proveniente da caulinita intercalada com acetato de 

amônio. 

 

O DMSO é um dos compostos orgânicos que podem ser usados diretamente para pré- 

intercalar de maneira eficiente e promover um aumento na distância interplanar da caulinita 

(Liu et al., 2018; Olejnik et al., 1968; Thompson & Cuff, 1985; Yuan et al.,2013; Yuan et 

al.,2016; Xu et al.,2015). Este composto orgânico possui elevado momento de dipolo 

(DMSO, µ= 4,3 Debye), o que permite a formação de novas ligações de hidrogênio na 

camada de caulinita, entre os grupos hidroxila da superfície interna do argilomineral e os 

átomos de oxigênio do DMSO (Figura III.7) (Matusik et al., 2009; Li et al.,2009; Yuan et 

al.,2016). 
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Figura III.7: Estrutura aproximada (A) Caulinita pré-intercalada com DMSO; (B) Metóxi-

caulinita (Adaptada de Yuan et al.,2016). 

 

Para a obtenção de nanotubos, quando a caulinita é pré-intercalada com o DMSO, este 

agente deverá ser trocado por um composto orgânico que aumentará a hidrofobicidade do 

espaço intercalar, isto é, é necessária a utilização de um composto orgânico que aumente a 

hidrofobicidade da região entre as camadas. Dessa forma, a lavagem sucessiva do DMSO pré-

intercalado com metanol (MeOH), resultará na formação da metóxi-caulinita, que apresenta 

uma distância interplanar basal próxima a 11,1Å enquanto úmida e 8,6Å, após secagem 

(Figura III.7) (Komori et al.,2000). Estudos (Kuroda et al., 2011; Komori et al.,2000; 

Gardolinsky & Lagaly, 2005b; Matusik & Kłapyta, 2013) mostraram que os grupos OH da 

superfície interna da caulinita são trocados por grupos metóxi (OCH3) que podem formar 

ligações covalentes Al-O-C. Assim, a metóxi-caulinita é um híbrido orgânico/inorgânico com 

uma folha octaédrica hidrofóbica. Este material pode ser usado para intercalação de 

alquilaminas ou sal de amônio quaternário (Gardolinsky & Lagaly, 2005b; Kuroda et al., 

2011; Matusik et al.,2013; Yuan et al., 2013; Yuan et al., 2016). A intercalação com sais de 

amônio quaternários ou alquilaminas é a etapa fundamental para delaminação da caulinita, 

devido ao grande aumento na distância interplanar basal, promovendo o enrolamento das 

camadas e consequentemente a formação de nanotubos semelhantes à haloisita nanotubular.  

Os resultados alcançados por Gardolinsky & Lagaly (2005a, b) foram fundamentais para 

o conhecimento em novos materiais enxertados baseados em caulinita, sendo a base para o 

DMSO 

Camada de caulinita 

Metóxi-caulinita 
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estudo em síntese de nanotubos. Estes resultados mostraram a tendência dos grupos OH da 

superfície interna reagir com moléculas orgânicas selecionadas (alcanois, dios, mono-éter 

glicol). As moléculas enxertadas formaram uma monocamada no espaço intercalar e foi 

anexada a folha octaédrica por meio de uma ligação covalente Al-O-C. A estabilidade térmica 

destes materiais intercalados foi em torno de 300°C, proporcionando resistência à lavagem 

com solventes orgânicos e água (Gardolinsky & Lagaly, 2005b). O estudo mostrou que 

moléculas de amina foram arranjadas em uma bicamada e o valor de 𝑑001 crescia 

significativamente. O maior valor de 𝑑001 obtido foi próximo de 64,2 Å, quando intercalada 

com n-docosanamina. O processo de desintercalação foi realizado com tolueno, apresentando 

maior eficiência de remoção. A desintercalação levou a delaminação e ao enrolamento 

espontâneo das camadas de caulinita, sendo a estrutura semelhante à haloisita dominante no 

produto. A obtenção dos produtos com a morfologia tubular é devido à quebra eficiente das 

ligações de hidrogênio intercamadas, induzido pelo grande aumento no espaçamento basal. 

Foi evidenciado que a lavagem com solvente não removeu as moléculas enxertadas. Dessa 

forma, o interior do nanotubos, com a folha octaédrica exposta, foi adaptado por espécies 

enxertadas que controlavam o caráter hidrofílico/hidrofóbico e o comportamento reológico 

dos produtos formados (Gardolinski & Lagaly, 2005a; Yuan et al.,2016). 

Um fator que deve ser considerado na formação de nanotubos a partir da caulinita é a 

ordem estrutural deste mineral.  De acordo com estudos de Matusik et al. (2009) e Matusik et 

al. (2011b), a combinação adequada entre a organização estrutural da caulinita e os compostos 

químicos usados para intercalar/desintercalar é fundamental para obter nanotubos com 

qualidade atrativa. 

Outro procedimento que pode ser utilizado para formação de nanotubos em duas etapas é 

utilização de metanol para desintercalar moléculas de alquilaminas. Junto a esta etapa é 

realizado tratamento ultrassônico, promovendo a delaminação e enrolamento das camadas 1:1 

(Liu et al.,2014). 

 

(ii) Procedimento de delaminação e enrolamento em uma etapa 

A delaminação da caulinita e obtenção de nanotubos em uma etapa foram mostradas por 

Kuroda et al. (2011), Yuan et al. (2013) entre outros. O procedimento em apenas uma etapa 

foi desenvolvido na tentativa de simplificar os experimentos laboratoriais para obtenção de 

nanotubos. Neste procedimento não é necessária uma etapa adicional para lavagem e remoção 

das espécies orgânicas convidadas promotoras da delaminação, isto é, não é necessária a etapa 

de desintercalação. 
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Os compostos orgânicos usados são principalmente brometos e cloretos de 

alquiltrimetilamônio (Yuan et al.,2016). Kuroda et al. (2011) afirmam que ao se utilizar sais 

de amônio quaternário, tais como cloreto de hexadeciltrimetilamônio e cloreto de 

hexadecilimidazolio, e realizar o procedimento em apenas uma etapa, a obtenção de 

nanotubos é mais eficiente do que em outro procedimentos realizados em duas etapas, como 

os experimentos realizados por Matusik et al. (2009) e  Singh & Mackinnon (1996) e isto 

ocorre porque o inchaço e intercalação da caulinita ocorre simultaneamente.  

Embora o processo de síntese de nanotubos seja realizado em apenas uma etapa, o sal 

orgânico não pode intercalar diretamente a caulinita crua. É necessária uma modificação da 

superfície do argilomineral realizando uma etapa de pré-intercalação, como descrito no tópico 

anterior, para obtenção da metóxi-caulinita, para que seja possível a intercalação de sais 

quaternários (Matusik & Kłapyta, 2013; Yuan et al.,2016). Um fator importante em todo 

processo de obtenção de nanotubos é o tipo de molécula utilizada para intercalação. As 

propriedades dos produtos obtidos são variáveis de acordo com os reagentes utilizados, 

variando desde a preparação da caulinita ao tipo de molécula convidada na intercalação 

(Kuroda et al.,2011). 

Yuan et al. (2013) utilizaram a metóxi-caulinita como material inicial para intercalação 

do cloreto de cetiltrimetilamônio (CTMACl). Séries de intercalação foram realizadas variando 

a temperatura em um intervalo de 30°C a 100˚C. Em alguns casos observou-se um 

enrolamento parcial das partículas de caulinita e em outros não foram formados nanotubos. 

Um fator chave para o enrolamento das folhas das camadas de caulinita é a fraca interação 

entre os cátions de moléculas orgânicas e a folha octaédrica modificada com o grupo metóxi 

(OCH3). Quando a interação é muito forte, existe uma tendência de a caulinita manter a 

morfologia plana (Yuan et al.,2016). Os valores máximos de área superficial específica (SSA) 

(57,3 m
2
/g) e volume de poro (Vpor) (0,34 cm

3
/g) foram obtidos quando a temperatura de 

intercalação foi 80°C. Uma possível razão para elevada formação de nanotubos a elevada 

temperatura é devido à elevada taxa de difusão do intercalante orgânico na região intercalar 

da metoxi-caulinita, produzindo um maior inchaço e maior quantidade de materiais 

disponíveis para transformação. O tratamento dos produtos obtidos a temperaturas próximas a 

800/900°C não causam distorção na estrutura. Acima de 900˚C pode haver uma 

recristalização e segregação das fases SiO2 e Al2O3. Quando a caulinita intercalada com 

cloreto de cetiltrimetilamônio foi calcinada a 600°C, os melhores resultados de SSA e Vpor, 

também foram obtidos no procedimento realizado a 80˚C, sendo 108,8 m
2
/g e 0,45 cm

3
/g, 

respectivamente (Yuan et al., 2013). Geralmente a destruição das camadas dos nanotubos 
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sintéticos com estruturas semelhantes à haloisita ocorre em temperatura inferior a haloisita 

natural. Isso pode ser atribuído às paredes dos produtos sintéticos serem muito mais finas em 

comparação aos naturais (Yuan et al.,2016). A Figura III.8 exemplifica as etapas de síntese 

em uma etapa utilizando o CTMACl como agente intercalador.  

 

Figura III.8: Representação esquemática da transformação de caulinita planar em nanotubos 

em uma etapa. (a) Etapa de pré-intercalação com DMSO; (b) Obtenção da metóxi-caulinita, 

por meio da reação da caulinita-DMSO com metanol (MeOH); (c) Delaminação e 

enrolamento das camadas de caulinita utilizando sal de amônio apropriado (CTMACl) (Yuan 

et al., 2013). 

 

(iii) Procedimento de delaminação e enrolamento usando polímeros e líquidos iônicos 

Uma alternativa para delaminação da caulinita é a utilização de uma matriz polimérica. 

Uma rota química possível é utilizando um polieletrólito aniônico, poliacrilato de sódio 

(PANa). Para maximizar a interação entre a superfície intercalar da caulinita e o compostos 

polimérico, uma carga positiva foi gerada por combinação de intercalação, enxerto e 
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quaternarização (Letaief & Detellier, 2009). O tratamento começou com a intercalação de 

ureia seguido do enxerto intercamadas com o uso de trietanolamina; este aminoalcool forma 

ligação covalente Al-O-C por meio dos grupos OH da superfície interna da caulinita (Yuan et 

al., 2016). O procedimento realizado apresentou resultados semelhantes aos obtidos por 

Gardolinski & Lagaly (2005b). Letaief et al. (2011) investigaram a possibilidade de usar três 

líquidos iônicos diferentes de imidazolium e pyrrolidium com um grupo vinil na estrutura. 

Como precursores da polimerização in situ de líquidos iônicos compostos de intercalação com 

ureia e DMSO foram utilizados. O estudo demonstrou que uso de ureia intercalada e posterior 

polimerização induziu a delaminação eficiente da caulinita (Meziane et al.,2017; Gardolinski 

& Wypych,2001). As partículas delaminadas apresentaram alguns sinais de enrolamento 

(Letaief et al., 2011; Yuan et al.,2016).  A Figura III.9 esquematiza o processo sintético 

induzido por polímero.  

 

Figura III.9: Esquema mostrando a delaminação induzida por polímero usando (A) 

poliacrilato de sódio PANa, (B) Líquido iônico (Yuan et al.,2016). 

 

Apêndice com informações relevantes sobre o caulim foi elaborado para que o texto 

principal fosse concentrado no tema da dissertação. 
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III.1.2. Haloisita 

A nanociência da argila situa-se na fronteira entre a Física e a Química dos sólidos, a 

níveis moleculares e atômicos (<1nm) e a Ciência dos Materiais corresponde a Física e 

Química da matéria condensada dividida na macroescala (>100nm). De acordo com a IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) a mesoescala situa-se entre 2 e 50nm. 

Muitos CPN (nanocompósitos baseados em argilas) já são comercializados (Annabi-Bergaya, 

2008). 

De acordo com Yuan et al. (2016), a atenção dada aos argilominerais nanométricos 

ocorreu antes mesmo do conceito de “nanotecnologia” ter sido definido e usado pela primeira 

vez na década de 1970 (Hochella et al.,2008). O termo “nano” e o conceito “nanotubo” 

ganhou popularidade na ciência a partir da década de 1990 com a ascensão dos nanotubos de 

carbono (CNT) (Iijiama, 1991). Yuan et al. (2016) mostraram que Pauling (1930) propôs a 

existência de estruturas cilíndricas na natureza. Pauling havia sugerido que existiria uma 

incompatibilidade entre camadas formadoras de minerais, levando a deformação e curvatura 

se as duas faces de um mineral não forem simétricas. Posteriormente na década de 1950, as 

estruturas tubulares nanométricas de argilominerais como crisotila, haloisita e imogolita 

foram identificados usando microscopia e métodos espectroscópicos.  

Durante um longo período de tempo as pesquisas na área de argilominerais nanotubulares 

foram muito restritas (Yuan et al.,2015). O interesse renovado nesse argilominerais pode ser 

atribuído ao rápido desenvolvimento da nanociência e nanotecnologia nas duas últimas 

décadas quando as primeiras observações de CNT foram feitas. O longo tempo demandado 

para produção de pequenas quantidades de CNT resulta em custo elevado do material, 

consequentemente limita suas aplicações (Yuan et al.,2016). Em contrapartida, os nanotubos 

obtidos naturalmente apresentam diversos benefícios, dentre eles benefícios econômicos e 

ambientais em relação aos CNT sintéticos. Dessa forma, não é surpreendente que os 

argilominerais nanométricos esteja atraindo atenção de pesquisadores (Kaushik & Majunder, 

2015; Keeling & Pasbakhsh, 2015; Lvov & Abdullayev, 2011; Pasbakhsh et al.,2013; Yuan et 

al.,2012; Yuan et al.,2015; Yuan et al.,2016). 

Haloisita tubular nanométrica, também chamada haloisita nanotubular (HNT) é a forma 

mais comum de ocorrência deste argilomineral. Este foi primeiramente descrito por Berthier 

(1826) como um argilomineral 1:1 dioctaédrico pertencente ao grupo do caulim e o seu nome 

é em honra ao seu descobridor, Omalius d’Halloy  (Yuan et al.,2015). 
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A estrutura tubular multicamadas da haloisita é resultado do enrolamento das camadas do 

mineral sob condições geológicas favoráveis, onde a força motriz é o desajuste presente entre 

as folhas tetraédricas e octaédricas na camada 1:1.  

Singh (1996) citando Radoslovich (1963b) mostrou que o desajuste lateral entre folhas 

formadoras das estruturas 1:1 e 2:1 pode ser corrigido pela rotação dos tetraedros de sílica em 

direções opostas. Foi mostrado que a dimensão da folha tetraédrica na haloisita pode ser 

reduzida devido à rotação tetraédrica, como na caulinita, mas a haloisita enrola devido à 

contração das ligações OH-OH na superfície do plano OH.  

Singh (1996) citando Bailey (1989) mostrou que moléculas de água intercamadas estão 

localizadas na cavidade hexagonal, na mesma coordenada do oxigênio basal e bloqueariam a 

rotação tetraédrica, forçando as camadas a enrolarem para compensar o desajuste lateral entre 

as folhas. Dessa forma, a água intercamadas seria responsável por dois mecanismos na 

haloisita: bloqueio da rotação do tetraedro e enfraquecimento das ligações de hidrogênio. 

Entretanto, não é bem aceito que a água intercamadas bloqueie a rotação tetraédrica. Mas 

a água intercamadas atua efetivamente para enfraquecer as ligações de hidrogênio 

intercamadas (Singh, 1996). 

Como as folhas tetraédricas e octaédricas compartilham o oxigênio apical do tetraedro de 

sílica, a ligação Al-O da folha octaédrica poderia restringir o oxigênio apical compartilhado e 

induzir stress estrutural no plano deste oxigênio (ou no plano da hidroxila interna). Esta 

tensão é transmitida através de ligações covalentes Si-O para o plano Si e o plano do oxigênio 

basal, mas é amenizada pela flexibilidade angular das ligações Si-O. O stress estrutural da 

HNT pode ser gerado nos planos dos oxigênios basal e apical (Singh, 1996; Yuan et al.,2015).  

 No caso da haloisita hidratada o stress do plano do oxigênio basal é amenizado pela 

separação das camadas por uma monocamada de moléculas de água, o que dificilmente afeta 

o plano do oxigênio apical. Para compensar este stress, haloisita hidratada adota dois 

mecanismos, rotação do tetraedro e enrolamento das camadas, para compensar o desajuste 

entre o plano do oxigênio apical e da hidroxila interna mesclando-os em um único plano. No 

mecanismo de rotação, os tetraedros adjacentes giram em direção contrária para reduzir a 

dimensão lateral da folha tetraédrica, encolhendo a distância para valores próximos para o 

oxigênio basal, silício e oxigênio apical em todas as direções do plano ab. Dessa forma, a 

configuração da folha tetraédrica passa de hexagonal para ditrigonal. No mecanismo de 

enrolamento, a constrição ocorre somente no “eixo enrolado” e o oxigênio apical localizado 

na parte mais interna da curvatura em relação ao Si e o oxigênio basal podem gerar uma 

melhor constrição e ajustar o desajuste com maior eficiência que a rotação do tetraedro 
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(Figura III.11). Geralmente, o mecanismo de enrolamento ocorre primeiro e o mecanismo de 

rotação ocorre para eliminar o stress residual (Singh 1996; Yuan et al.,2015). 

 A Figura III.10 esquematiza os planos atômicos da haloisita, destacando a presença de 

moléculas de água intercamadas, e a estrutura nanotubular deste argilomineral, com indicação 

dos grupos presentes na superfície interna e externa do nanotubo. 

 

 

 

 

Figura III.10: Diagrama esquemático mostrando planos atômicos na camada 1:1 da haloisita 

(Adaptada de Yah et al.,2011). 
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Figura III.11: (I) Diagrama esquemático mostrando dois tetraedros adjacentes em folha 

tetraédrica: (A) hexagonal e (B) ditrigonal. A distância entre os oxigênios apicais na folha 

tetraédrica ditrigonal é reduzida pela rotação do tetraedro em direções opostas. (II) Diagrama 

esquemático da unidade (C) hexagonal e (D) ditrigonal da folha tetraédrica. A rotação dos 

tetraedros reduz a dimensão da folha tetraédrica. (III) Diagrama esquemático mostrando dois 

tetraedros adjacentes em folha tetraédrica (E) plana e (F) enrolada. A distância dos oxigênios 

apicais na folha enrolada é reduzida pela redução do ângulo Si-O-Si. Esquema de cores: cinza 

claro: oxigênio apical; cinza escura: oxigênio basal; preto: silício (Adaptada de Singh,1996). 

 

Haloisita é quimicamente semelhante à caulinita, mas as camadas de haloisita são 

separadas por monocamada de moléculas de água. A haloisita apresenta como fórmula 

estrutural Al2(OH)4Si2O5. nH2O. Existia uma grande indefinição quanto a nomenclatura dos 

diferentes estados da haloisita, entretanto, a nomenclatura usada foi estabelecida pelo comitê 

de nomenclatura da AIPEA (Association Internationale Pour l'Étude des Argiles) em 1975, e 

é baseada no grau de hidratação do argilomineral (Yuan et al.,2016). A forma hidratada da 

haloisita (quando n=2) é denominada “haloisita (10Å)”, onde existem moléculas de água no 

espaço entre as multicamadas e 10Å indica a distância interplanar basal (𝑑001). A estrutura 

desidratada (quando n=0) é chamada de “haloisita (7Å)”, onde as moléculas de água 

intercamadas foram perdidas por aquecimento suave (~40°C) (Figura III.12) (Joussein et 

al.,2005; Yuan et al.,2015; Yuan et al.,2016). 

C 

D 
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B 
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Figura III.12: Estruturas da haloisita (7Å) e haloisita (10Å) (Adaptada de Lázaro, 2015). 

 

A Tabela III.3 mostra algumas propriedades físicas e químicas da haloisita nanotubular. 

 

Tabela III.3: Algumas propriedades de haloisita nanotubular (Adaptada de  Liu et al.,2014; 

Wilson & Keeling,2016). 

Propriedade Detalhes 

Fórmula química 𝐴𝑙2(𝑂𝐻)4𝑆𝑖2𝑂5. 2𝐻2𝑂 / 𝐴𝑙2(𝑂𝐻)4𝑆𝑖2𝑂5 
Haloisita hidratada  Haloisita (10Å)  

Haloisita desidratada  Haloisita (7Å)  

Peso molecular 

Densidade 

294.2 (hidratada), 258.2 (desidratada) 

2.14-2.59 g/𝑐𝑚3 

Número de Registro CAS  1332-58-7 

Dureza (Moh’s) 1-2 

Índice de refração 1.534 

Forma tubular mantida até 900°C 

Capacidade de troca de cátions 5 to ~20 meq/100g 

Morfologia Tubular - cilíndrica e poligonal 

“Range” tamanho dos tubos Diâmetro do lumen = 5-30nm 

Diâmetro externo 50-200nm (0.05-0.20µm) 

Comprimento 50-30000nm(0.05-30µm) 

Área superficial - BET   23-89 𝑚2. 𝑔−1 

Transparência  incolor, UV transparente 

 

As partículas de haloisita podem apresentar uma variedade de morfologias, podendo 

apresentar variações dentro da mesma reserva geológica (Tabela III.4 e Tabela III.5). 

Diferentes morfologias podem estar associadas a diferentes condições de cristalização e 
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ocorrência geológica. A morfologia mais comum são nanotubos longos. Tipicamente o 

comprimento varia desde a escala submicrométrica até 30µm. Diâmetros externos variam de 

20 a 190nm e diâmetros internos de 10 a 100nm (Janacek et al.,2018; Yuan et al.,2016).  

 

Tabela III.4: Características morfológicas e de textura de amostras de tubos de haloisita 

originárias de diferentes depósitos (Yuan et al.,2015). 

Depósito L(nm) D(nm) d(nm) T(nm) R SSA(𝒎𝟐/𝒈) 𝑽𝒑𝒐𝒓𝒆(𝒄𝒎𝟑/𝒈) 

Camel Lake, Sul da 

Austrália 

800-900 40-64 17-23 15-21 16 49.5 0.25 

Camel Lake, 63 km 

de Maralinga, Sul da 

Austrália 

100-1500 20-70 10-50 5-30 17 74.7 0.17 

Kalgoorlie, Australia 

Ocidental 

3500-

4500 

33-39 17-21 5-11 1100 40.3 0.08 

Siberia, 85 km NW 

Kalgoorlie,Austrália 

Ocidental 

200-5000 40-55 12-22 8-20 50 81.6 0.18 

Northland,Nova 

Zelândia 

100-300 19-40 8-26 8-18 6 23.2 0.13 

Matauri Bay, 

Northland, Nova 

Zelândia 

100-3000 50-200 15-70 20-100 12 22.1 0.06 

Jarrahdale,Austrália 

Ocidental 

50-1000 30-80 10-30 10-25 10 44.6 0.12 

Dragon 

Mine,Utah,USA 

50-1500 20-150 5-30 5-50 9 57.3 0.12 

Bay of Plenty,Nova 

Zelândia 

100-1500 30-50 10-20 8-12 - 33.3 0.09 

L, comprimento da partícula haloisita. D, diâmetro externo. d, diâmetro interno. R, proporção de raio, R=L/D. T, espessura da parede. SSA, 

área superficial específica. 𝑉𝑝𝑜𝑟𝑒, volume total de poro. 

 

Tabela III.5: Variação da morfologia e dos minerais associados em relação aos diferentes 

depósitos de minério de haloisita (Adaptada de Yuan et al.,2016). 

País  

 

 

Nome 

Nova 

Zelândia 

 

Matauri 

Bay 

Estados  

Unidos 

 

Dragon 

Mine 

Nova 

Zelândia 

 

Te Puke 

Austrália 

 

 

Camel 

Lake 

China 

 

 

Longyan 

Polônia 

 

 

Dunino 

processed 

Turquia 

 

 

Turkish 

 

Morfologia Tubular/ 

plana 

Tubular Blocos e 

Tubos 

pequenos 

Tubular Tubular/ 

plana 

Tubular/ 

Plana 

Tubular  

Minerais 

Associados 

Quartzo/ 

Cristobalita/ 

Anatasio 

Caulinita/

Quartzo/ 

Gibbsita/ 

Alunita 

Quartzo/ 

Cristobalita/ 

Anatasio 

Quartzo/ 

Alunita/ 

Anatasio/ 

Oxidos-Fe 

Minerais 

de mica/ 

Quarto/ 

Anatasio 

Quartzo/ 

Anatasio 

Quartzo/ 

Anatasio/ 

Alunita/ 
Feldspato 
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Haloisita tubular pode ser bastante variável em termos de comprimento, espessura e 

diâmetro interno dos poros, mas dois tipos ocorrem com maior frequência, um com seção 

transversal circular e forma cilíndrica e outro como cilindros prismáticos poligonais com 

faces angulares planas (Figura III.13) (Wilson & Keeling, 2016). Joussein et al. (2005) 

citando Kunze & Bradley (1964); de Souza Santos et al. (1966); Dixon & McKee (1974a); 

Tazaki (1982); Wada & Mizota (1982); Churchman & Theng (1984); Noro (1986); Bailey 

(1990); Singer et al. (2004), afirma que  já foram reportadas haloisita com forma esferoidal e 

em forma de placas. A Figura III.13 e a Figura III.14 mostra micrografias da haloisita 

nanotubular. 

 

 

Figura III.13: Imagem de elétrons secundários (SEI) mostrando dois tipos de haloisita 

tubular. (A) tubo cilíndrico (Eureka, Nevada); (B) tubo prismático mostrando seções 

transversais poligonais, como indicado com as setas brancas (Ilha Olkhon, Lago Baikal, 

Rússia). Imagens obtidas com MEV de emissão de campo (FEG) (Yuan et al.,2016). 

A 

B 
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Figura III.14: Imagens de haloisita obtidas em microscópio eletrônico de varredura, 

microscópio de força atômica e microscópio eletrônico de transmissão. Haloisita da China: 

Imagens A,B,D. Haloisita da Applied Minerals (EUA): Imagens C,E,F. (Lvov et al.,2016). 

 

Haloisita possui uma área superficial específica relativamente elevada e um volume total 

de poros muito superior ao das placas de caulinita. Três tipos de poros estão presentes na 

estrutura da haloisita: i) os mesoporos recém-formados nas paredes dos tubos durante a 

desidratação, resultado do enrolamento das camadas que estavam firmemente conectadas em 

haloisita hidratada, separando-se por desidratação e criando poros longitudinais em forma de 

fenda com vários nanômetros; ii) a cavidade interna do tubo de haloisita, também chamado de 

lúmen; iii) os vazios formados em partículas e aglomerados (50-100nm) (Yuan et al.,2015). 

Os valores de porosidade da haloisita também são variáveis em diferentes depósitos devido a 

diferentes morfologias e diferentes minerais associados (Joussein et al.,2005;Pasbakhsh et 

al.,2013; Yuan et al.,2015). 

Naturalmente as HNT’s possuem excelentes propriedades mecânicas. De acordo com 

Guimarães (2010) e Kakoeei et al. (2017) o módulo de Young de uma HNT única foi medida 

com microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e o resultado foi 130±24GPa. O valor 

obtido é inferior ao módulo de Young de uma HNT de parede única (230-340GPa) devido a 

presença de camadas de defeitos estruturais presente na HNT única, e estas camadas estão 

minimizadas na HNT de parede única. Além disso, HNT’s que apresentem maior diâmetro 

terão também menor módulo de Young devido a sua densidade e devido também à direta 

proporcionalidade de crescimento entre defeitos estruturais e diâmetro. Também foi verificada 

a grande flexibilidade das HNT’s, medida por microscopia de força atômica (AFM), e 

A 
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D 
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comprovado que pode ser dobrada a quase 90° sem fratura. Quanto menor for o diâmetro 

externo da HNT, maior será o módulo elástico, devido também à minimização de defeitos 

estruturais (diâmetro externo HNT 50-160nm, modulo elástico médio é de 140GPa; diâmetro 

externo HNT menor 50nm, modulo elástico médio é de 460GPa). 

 

Apêndice com informações relevantes sobre a haloisita foi elaborado para que o texto 

principal fosse concentrado no tema da dissertação. 

 

III.2. Rejeito de mineração de ferro 

Os minerais de ferro, processados a fim de aumentar o teor de ferro contido no produto 

final, podem gerar rejeitos com diferentes minerais em sua composição. De acordo com 

Andrade (2014), os minerais associados aos rejeitos de mineração de ferro são caulinita, 

gibbsita, goethita, hematita, magnetita e quartzo. Wolff (2009) e Santos (2010), em seus 

estudos de diferentes minas da Vale S.A, identificaram por difração de raio-X, a presença de 

caulinita, quartzo, gibbsita, talco e muscovita além de óxidos de ferro (hematita, goethita e 

magnetita) presentes no rejeito de mineração de ferro. Na Tabela III.6 são mostrados os 

minerais identificados em diferentes unidades da Vale S.A. 

 

Tabela III.6: Minerais identificados nos rejeitos de mineração de ferro por meio de difração 

de raio-X (Adaptada de Wolff, 2009; Santos, 2010). 

Amostra Fases Mineralógicas 

Mina de Brucutu (underflow do 

espessador de rejeitos) 

Hematita, Goethita, Caulinita, Quartzo, Muscovita, Gibbsita. 

Mina do Córrego de Feijão 

(overflow da deslamagem; overflow 

de ciclone + rejeito de separação 

magnética) 

Hematita, Goethita, Magnetita, Caulinita, Quartzo, Talco, Gibbsita, 

Muscovita. 

Mina de Conceição (underflow do 

espessador de rejeitos) 

Hematita, Goethita, Caulinita, Quartzo, Talco, Muscovita. 

Mina do Cauê (underflow do 

espessador de rejeitos) 

Hematita, Goethita, Caulinita, Quartzo, Talco, Gibbsita, Muscovita. 

Mina de Fábrica Nova (underflow 

do espessador de rejeitos) 

Hematita, Goethita, Caulinita, Quartzo, Gibbsita, Muscovita. 

Mina de Alegria (underflow 

espessador) 

Mina do Pico (lama) (overflow de 

ciclone – classificação em planta 

piloto) (Santos, 2010) 

Hematita, Goethita, Caulinita, Quartzo, Gibbsita, Muscovita. 

 

Hematita, Goethita, Caulinita, Quartzo, Gibbsita. 

Mina de Carajás (underflow do 

espessador de rejeitos) 

Hematita, Goethita, Gibbsita. 

 

O reaproveitamento de resíduos sólidos advindos do processo de beneficiamento do 

minério de ferro tem sido foco de diferentes pesquisas nas últimas décadas (Andrade, 2014; 
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Das et al.,2011; Mirza et al.,2016; Roy et al.,2007; Zhao et al.,2014; Zuccheratte et al.,2017). 

O reaproveitamento de rejeitos do processo de beneficiamento do minério de ferro pode 

apresentar grande viabilidade econômica e ambiental. Para tanto é essencial à caracterização 

dos rejeitos, para melhor conhecimento granulométrico, químico e mineralógico, favorecendo 

assim sua aplicação dentro da própria usina de beneficiamento ou em outro segmento 

industrial (Andrade, 2014).  

 

III.2.1. Aplicações tecnológicas do rejeito de mineração de ferro  

A grande demanda por metais e outros minerais pela sociedade moderna encontra-se em 

uma crescente constante, dessa forma rochas com teores mais baixos de ferro passam a ter sua 

lavra viabilizada o que implica em aumento na quantidade de rejeito gerado.  

Nos últimos anos a utilização dos rejeitos de mineração tem recebido atenção e sido alvo 

de diversos estudos no mundo inteiro, especialmente para uso em construção civil (Andrade, 

2014; Mirza et al.,2016; Roy et al.,2007; Zhao et al.,2014; Zuccheratte et al.,2017). Além das 

pesquisas visando a utilização de rejeito de mineração de ferro em materiais cimentícios, de 

acordo com Das et al. (2011), pesquisas em diferentes áreas estão sendo realizadas nas 

últimas décadas buscando o aproveitamento dos rejeitos de mineração de ferro, como para 

síntese de materiais para serem utilizados em processos de adsorção, produção de peças 

cerâmicas, clínquer, refratários de fosterita, ou ainda como fonte de ferro e sílica para síntese 

de magnetita.  

Em seu estudo realizado com um rejeito de mineração de ferro de uma região da Índia, 

Das et al. (2011) verificaram a viabilidade da síntese de pó de magnetita a partir do ferro  

recuperado de um rejeito de mineração de ferro com teor de ferro de aproximadamente 40%, e 

avaliaram o potencial do pó de magnetita e do resíduo insolúvel em ácido como adsorventes 

do corante orgânico azul de metileno. De acordo com as caracterizações realizadas, o rejeito 

de mineração de ferro era composto predominantemente por óxidos de ferro, sílica e alumina. 

Os difratogramas de raios-X mostraram a presença de goethita, hematita, magnetita e caulinita 

no rejeito de mineração de ferro. O resíduo insolúvel em ácido apresentou picos 

característicos de caulinita e o pó de magnetita sintetizado apresentou elevada pureza, 

mostrando picos bem definidos desse óxido.  O pó de magnetita foi sintetizado de maneira 

eficaz utilizando o licor resultante do processo de lixiviação ácida, rico em 𝐹𝑒𝐶𝑙3, e se 

mostrou muito eficiente para remoção de corantes orgânicos de soluções aquosas, mostrando-

se útil para utilização no tratamento de águas residuais. O resíduo insolúvel em ácido 
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apresentou boa área superficial, útil apenas para remoção de corantes orgânicos em baixas 

concentrações. 

Sakthivel et al. (2015) investigaram a síntese de nanopartículas de magnetita a partir de 

rejeito de mineração de ferro e as utilizou como suporte para nanopartículas de prata para 

remoção de bactérias da água. A conversão do rejeito em produtos mais valiosos pode 

proporcionar alternativas interessantes para as empresas mineradoras. Por exemplo, se a 

hematita presente no rejeito de mineração de ferro for convertida em nanopartículas de 

magnetita diversas aplicações podem ser encontradas nos campos de catálise, adsorção, 

medicamentos, ferro fluidos, remoção de íons pesados da água, como o arsênio, biomedicina 

em aplicações de separação magnética, aprimoramentos de contrastes em imagens de 

ressonância magnética, suporte para liberação controlada de medicamentos e compostos 

químicos, entre outros. Vários métodos são utilizados para síntese de nanopartículas de 

magnetita, como o método sol-gel, decomposição térmica e síntese hidrotermal. No estudo de 

Sakthivel et al. (2015), foi utilizado um rejeito de mineração contendo 26,8% de Fe2O3, 

72,4% de SiO2 e 0,7% de Al2O3. Nos difratogramas de raios-X foram observados picos 

característicos de hematita e quartzo. Foi adicionada uma quantidade de ferro a fim de 

aperfeiçoar a conversão de hematita em magnetita. O resíduo insolúvel em ácido apresentou 

picos característicos de quartzo no difratograma de raios-X. Provavelmente devido ao baixo 

percentual de alumina no rejeito, não foram identificados picos característicos de caulinita. 

Seguindo os procedimentos adequados, foram sintetizadas nanopartículas de magnetita, 

utilizando o licor da lixiviação ácida do rejeito de mineração de ferro, rico em 𝐹𝑒𝐶𝑙3, 

apresentando picos bem definidos de magnetita nos difratogramas de raios-X. Estas foram 

revestidas com nanopartículas de prata para serem testadas como bactericidas. Os estudos 

confirmaram a possibilidade de sintetizar um nanomaterial a partir de resíduos minerais. A 

magnetita sintetizada apresentou excelentes propriedades magnéticas e sua modificação 

superficial com prata induziu a uma propriedade bactericida, possibilitando o uso no 

tratamento de águas residuais. A magnetita revestida com prata pode ser uma alternativa no 

processo de tratamento de água com relação à prata, apresentando vantagens econômicas e 

ambientais.  

Silva (2015) mostrou a possibilidade de síntese de nanopartículas de hematita a partir do 

cloreto férrico obtido a partir do licor da lixiviação ácida do rejeito de mineração de ferro. O 

método adotado na produção de nanopartículas de hematita utilizou a rota sonoquímica. Um 

método rápido, eficaz, de baixo custo e ecologicamente viável. Para obtenção do cloreto 

férrico, o rejeito de mineração de ferro foi lixiviado com ácido clorídrico em processo 



33 
 

controlado. Em seguida, a síntese dos nanomateriais foi realizada utilizando ultrassom e 

soluções contendo hidróxido de sódio (NaOH) e FeCl3. Caracterizações químicas, 

mineralógicas e morfológicas mostraram a obtenção dos nanomateriais. As nanopartículas de 

hematita possuem um campo muito grande de aplicações como adsorção de metais pesados e 

corantes, material de suporte para o ouro em catalisadores, em aplicações biológicas como 

adsorção de rotavirus em água, entre outras (Gutierrez et al., 2009; Silva, 2015). Além disso, 

variando a metodologia de síntese da nanohematita várias nanoestruturas de α−Fe2O3 já 

foram desenvolvidas com diferentes dimensões e morfologias, como nanoesferas, nanotubos e 

nanobastões (Silva, 2015). 

A tentativa de utilização de rejeito de mineração de ferro como uma espécie de recurso 

secundário, motivou Jing et al. (2009) estudarem a síntese de fosterita refratária a partir de 

rejeitos de mineração de ferro. Dependendo do tipo de minério de ferro e do processo de 

extração, a composição mineralógica do rejeito de mineração de ferro pode variar muito. 

Rejeitos com grandes percentuais de sílica, como o que foi utilizado por Jing et al. (2009), 

podem ser utilizados como matéria prima para materiais de construção, areia para estrada, 

cerâmicas, vidros, assim por diante. Para a síntese de fosterita, Jing et al. (2009) citando Qian 

& Fan (1996), recomenda-se que sejam atendidos teores adequados de minerais no rejeito de 

mineração de ferro rico em sílica e a proporção entre o rejeito e matéria prima rica em 

magnésia deve atendida com rigor. A conclusão do processo requer a transformação de SiO2 e 

MgO em 2.MgO.SiO2 (fosterita). Jing et al. (2009), utilizaram um rejeito de mineração de 

ferro com 84,21% de SiO2 e uma magnésia ativa com 95,49% de MgO. Seguindo os 

procedimentos adequados, foi mostrado que a fosterita com boas propriedades refratárias 

pode ser sintetizada a partir das matérias primas utilizada. 

Nos últimos anos as reações de geopolimerização estão sendo exploradas como um 

potencial tecnológico (Rao & Liu, 2015). Geopolímeros são ligantes inorgânicos obtidos pela 

ativação alcalina de materiais ricos em sílica e alumina (aluminossilicatos) com 

microestruturas amorfas tridimensionais, formados por processos de geopolimerização para 

formar cadeias poliméricas tridimensionais (Provis & van Deventer, 2009). As matérias 

primas para síntese de geopolímero podem ser a metacaulinita, cinzas volantes, além de 

vários minerais de aluminossilicatos, argilas e resíduos sólidos. Resumidamente, as reações de 

geopolimerização envolvem lixiviação, difusão, reorientação, polimerização e condensação 

(Komnitsas & Zaharaki, 2007). O desempenho dos geopolímeros estão relacionados 

diretamente com as características dos materiais precursores, como o tipo de aluminossilicato 

e a relação Si/Al, o tipo e a concentração dos ativadores alcalinos. O processo de 
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geopolimerização tem sido estudado como uma alternativa tecnológica para utilização de 

rejeitos de mineração (Rao & Liu, 2015). Os rejeitos mais adequados são os que apresentem 

maior percentual de sílica e alumina. Pacheco-Torgal et al. (2007,2008), realizaram um 

estudo investigando a produção de ligantes geopoliméricos utilizando rejeitos de mineração 

de tungstênio. O processo apresentou inconveniências ambientais devido ao tratamento 

térmico necessário. Shukla et al. (2014), investigaram a utilização de rejeito de mineração de 

ferro para síntese de tijolos geopoliméricos. Os tijolos obtidos são economicamente viáveis 

em relação aos tijolos de barro convencionais, dependendo do tempo de cura podem 

apresentar vantagens mecânicas, e também os tijolos apresentam benefícios ambientais. 

Apesar da literatura escassa, outros estudos estão sendo realizados visando à utilização do 

rejeito de mineração de ferro na síntese de geopolímeros para serem utilizados na construção 

civil, e também como ligantes que poderão ser aplicados em diversas áreas (Kumar et 

al.,2017). A Figura III.15 mostra um esquema geral para o mecanismo de geopolimerização.  

 

 

Figura III.15: Mecanismo da reação de geopolimerização (Adaptada de Hammed et 

al.,2017). 

 

Natesan  et al. (2015) investigaram a  fabricação de um compósito (grafeno magnético) 

formado por óxido de grafeno e magnetita proveniente de rejeitos de mineração de ferro. 

Neste estudo, nanopartículas magnéticas de Fe3O4 foram preparadas a partir do rejeito de 

mineração de ferro e foram incorporadas ao óxido de grafeno para avaliar seu potencial para 

capacitores eletroquímicos. Foi mostrado que nanoparticulas metálicas envolvidas com 

grafeno podem elevar seu potencial eletroquímico. O compósito obtido apresentou tamanho e 
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forma uniforme, porém as propriedades eletroquímicas podem ser aprimoradas ajustando as 

cargas de óxido de grafeno e variando as concentrações de rejeito de mineração de ferro. Os 

resultados não só mostram a viabilidade técnica da utilização do compósito em dispositivos 

de armazenamento de energia, mas mostram também vantagens econômicas da utilização de 

rejeitos de mineração de ferro. O material obtido ainda pode ser viável em processos de 

adsorção e fotocatálise.  

Outros produtos tecnológicos que podem ser obtidos a partir de resíduos silico-

aluminosos são os materiais zeolíticos ou zeólitas tipo A. Zeólitas são aluminossilicatos 

hidratados, do grupo dos metais alcalinos ou alcalinos terrosos, com arranjo estrutural que 

apresenta cavidade e canais interconectados nos quais estão presentes íons de compensação 

como Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, K

+
 e H2O (Breck, 1974). Essas zeólitas são trocadores de cátions 

efetivos utilizados na indústria de sabões e detergentes para abrandamento de água em 

substituição aos polifosfatos, tratamento de efluentes industriais e domésticos, drenagem 

ácida de minerações, solos contaminados, entre outros (Santana et al.,2012). A síntese dessas 

zeólitas é pela ativação alcalina de aluminossilicatos com proporções adequadas de sílica, 

alumina e soluções alcalinas. O rejeito de mineração de ferro pode ser atrativo como fonte de 

aluminossilicatos para síntese de materiais zeolíticos.  

 

Apêndice com informações relevantes sobre o beneficiamento do minério de ferro e 

geração de rejeitos foi elaborado para que o texto principal fosse concentrado no tema da 

dissertação. 
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IV. Materiais e Métodos 

Neste capítulo são descritos os materiais utilizados e métodos realizados durante a 

pesquisa de síntese e caracterização, descrevendo detalhadamente cada etapa realizada e as 

especificações dos equipamentos utilizados nas análises. 

Os procedimentos realizados durante as etapas de síntese de estruturas nanotubulares e a 

caracterização das amostras, utilizadas como matéria prima e sintetizadas, foram realizados no 

Laboratório Químico e no Laboratório de Caracterização de Materiais, respectivamente, do 

Centro de Tecnologia de Ferrosos (CTF) da Vale. As imagens obtidas por meio de análises 

microscópicas foram geradas no Centro de Microscopia da Universidade Federal de Minas 

Gerais (CM-UFMG). 

 

IV.1. Materiais e equipamentos 

 Dimetilsulfóxido (DMSO) (PA)  

 1,4-dioxano (PA)  

 Isopropanol (PA)  

 Metanol (MeOH) (PA)  

 Etanol (PA)  

 Ácido Clorídrico (HCl) (PA)  

 Hexilamina (C6N) (PA)  

 Brometo de Cetiltrimetilamônio (CTAB)  

 Cloreto de Cetiltrimetilamônio (CTMACl)  

 Água destilada 

 Água deionizada 

 Gral de ágata e pistilo 

 Peneira de análise granulométrica com malha de 100 mesh 

 Papel de filtro Quanty (faixa branca) 

 Bomba de vácuo CEM 

 Agitador magnético Corning PC-420 D 

 Balança analítica Ohaus - Adventurer 

 Estufa FANEM 320E (100ºC) 

 Estufa Sterilifer 1.1 DTME (60ºC) 

 Centrífuga Excelsa II – 206 BL 

 Espectrômetro de emissão atômica com plasma (ICP-OES) - Varian 715-ES 
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 Analisador termogravimétrico - Leco – TGA 701 

 Difratômetro de raios-X PANalytical (Modelo Empyrean)  

 Espectrômetro Mössbauer  

 Microscópio Eletrônico de Varredura – Quanta FEG 3D – FEI 

 

IV.1.1. Rejeito de mineração de ferro  

O rejeito utilizado foi fornecido pela Vale S.A. A amostra é proveniente do Complexo 

Vargem Grande, localizada no município de Itabirito - Minas Gerais. O rejeito (underflow do 

espessador de lama) foi recebido na forma úmida, então foi necessário o procedimento de 

secagem a 100°C durante 48 horas, em estufa. Depois de seco, o produto foi desagregado 

utilizando gral e pistilo. Como a desagregação das partículas neste processo não é 

homogênea, podendo ficar pequenos aglomerados, foi realizado um peneiramento em 

peneiras de 149µm em malha de 100mesh.  

 

IV.1.2. Caulim 

Foram utilizadas duas amostras de caulim de elevada pureza: caulim da Bacia 

Amazônica, Brasil, fornecida pela Standard Amazon; caulinita com grau e pureza padrão, 

fornecida pela Sigma-Aldrich. As amostras foram utilizadas como recebidas sem nenhum 

processo de purificação adicional.  

 

IV.1.3. Haloisita 

A fim de comparação entre as estruturas nanotubulares sintetizadas e um produto de 

elevada pureza, foi utilizada haloisita com grau de pureza padrão, fornecida pela Sigma-

Aldrich. A amostra foi utilizada como recebida sem nenhum processo de purificação 

adicional. 

 

IV.2. Lixiviação ácida do rejeito de mineração de ferro e extração do resíduo insolúvel 

em ácido 

De acordo com a análise química de determinada amostra de rejeito de mineração de ferro 

realizada por Das et al. (2011), Si e Al compõe a maior parte do resíduo insolúvel em ácido, 

juntamente com pequenas quantidades de Fe e P. Os resultados das difrações de raios-X 

realizadas mostram picos característicos de caulinita. Dessa forma, com o objetivo de obter a 

principal matéria prima para síntese de nanotubos com estrutura semelhante à haloisita 
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nanotubular (HNT), agregar valor ao rejeito de mineração de ferro da Vale e sintetizar um 

produto com altíssimo valor agregado, foi realizada a lixiviação ácida do rejeito da mineração 

de ferro do Complexo Vargem Grande. Foi preparada uma solução 70% (v/v) utilizando ácido 

clorídrico e água destilada. A esta solução foi adicionada certa quantidade de rejeito de 

mineração de ferro, mantendo a razão sólido:líquido=1:6 (Das et al.,2011). A lixiviação foi 

realizada durante 2 horas a 120°C. Ao final da lixiviação, aguardou-se o resfriamento e a 

solução foi submetida à filtração a vácuo utilizando papel de filtro faixa branca e quantidade 

mínima de água destilada. O sólido obtido é o resíduo insolúvel em ácido. 

 

IV.3. Análise química: rejeito de mineração de ferro; caulim da Amazônia; caulinita 

Sigma-Aldrich; resíduo insolúvel em ácido 

Na análise química das quatro amostras citadas foram analisados os teores de ferro total 

(Fe), FeO, silício (SiO2), fósforo (P2O5), titânio (TiO2), alumínio (Al2O3), manganês, 

cálcio (CaO), sódio (Na2O), potássio (K2O), magnésio(MgO) e PPC (perda por calcinação). 

O teor de ferro (Fe e FeO) foram realizadas utilizando via úmida. Os demais elementos 

minoritários foram analisados por meio da utilização do ICP-OES. A PPC foi realizada 

utilizando análise termogravimétrica (TGA). 

A determinação do teor de ferro das amostras foi feito por meio do método de redução 

por cloreto de titânio III, de acordo com a norma NBR ISO 2597-2:2015, na qual a titulação 

está baseada numa reação de oxi-redução entre o titulado (Fe2+) e o titulante K2Cr2O7. 

Aproximadamente 0,400g de cada amostra foram dissolvida em HCl quente, reduzida, 

oxidada e finalmente titulada com uma solução padrão de dicromato de potássio para 

determinação do teor de ferro. 

Para análise por ICP-OES, cerca de 0,200g de cada amostra foram pesadas em cadinhos 

de platina, fundidas com tetraborato de sódio e carbonato de sódio. Em seguida solubilizadas 

com solução de HCl 25% (v/v) e diluídas até 100ml com água destilada. O equipamento 

utilizado foi o Espectrômetro de Emissão Atômica com Plasma (ICP-OES) Varian 715-ES.  

 

IV.4. Pré-intercalação da caulinita 

 Os procedimentos de pré-intercalação da caulinita foram realizados utilizando DMSO. 

Nesta etapa foram utilizados caulim da Amazônia, caulinita Sigma-Aldrich, caulinita obtida a 

partir da lixiviação ácida do rejeito de mineração de ferro (resíduo insolúvel em ácido). 

 Com o objetivo de verificar um método mais eficiente, foram testados três protocolos de 

pré-intercalação, sendo eles:  
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IV.4.1. Pré-intercalação da caulinita à temperatura ambiente 

Para o procedimento realizado à temperatura ambiente, foi preparada uma solução 

contendo 60ml de DMSO, 10ml de água destilada e 2g de caulim da Amazônia 

(Caulim:DMSO=1:30). A dispersão resultante foi submetida à agitação magnética a 380 

rotações por minuto (rpm) durante 52 horas. A agitação é necessária durante todo processo a 

fim de evitar que o caulim se deposite no fundo do recipiente e também para garantir o 

melhor contato possível entre a solução de DMSO e o material sólido. Ao final do processo, o 

sólido resultante foi separado por centrifugação, a 3000rpm durante 10 minutos, e seco a 60°C 

durante 24 horas em estufa (Guerra et al.,2008). 

 

IV.4.2.Pré-intercalação da caulinita à 60ºC 

O procedimento foi realizado à 60ºC durante 12 horas. Para isso, foi preparada uma 

solução contendo 90ml de DMSO, 10ml de água deionizada e 5g de caulim da Amazônia 

(Caulim:DMSO=1:18). O sistema foi mantido sob agitação magnética constante a 380rpm. 

Ao final do procedimento foi realizada a centrifugação, a 3000rpm durante 10 minutos. O 

sólido resultante foi encaminhado para estufa e mantido durante 24 horas à 60ºC (Liu et 

al.,2018). 

 

IV.4.3.Pré-intercalação da caulinita utilizando sistema de refluxo 

Para o teste utilizando o sistema de refluxo foi preparada uma solução contendo 60ml de 

DMSO, 10ml de água destilada e 10g de caulim da Amazônia (Caulim:DMSO=1:6). Este 

sistema foi mantido ativo durante 8 horas à 150ºC, sob agitação magnética constante a 

220rpm. Ao finalizar o processo, aguardou-se 12 horas de resfriamento à temperatura 

ambiente. O sólido foi separado por centrifugação a 3000rpm durante 10 minutos. Em seguida 

foi feita a lavagem com 1,4-dioxano (3 vezes) e isopropanol (3 vezes),respectivamente, 

visando a eliminação do excesso de DMSO não reagido. Depois de lavado, o sólido foi seco 

em estufa à 60ºC durante 24 horas (Yuan et al.,2013). 

O cálculo do grau de intercalação pode ser quantitativamente medido, por meio da técnica 

de difração de raios-X(DRX) considerando que: 

                             %𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑙𝑎çã𝑜 = {
[𝐼(001)𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜]

[𝐼(001)𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜+𝐼(001)𝑐𝑎𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎]
} × 100                          (IV.1) 

Onde: 𝐼(001)𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜 e 𝐼(001)𝑐𝑎𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎 são as intensidades das reflexões dos planos basais 

(001) da caulinita intercalada e não intercalada, respectivamente (Churchman et al.,1984). 
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Verificando que o procedimento utilizando sistema de refluxo foi o que apresentou o 

melhor percentual de intercalação, este foi realizado com a caulinita Sigma-Aldrich e com a 

caulinita obtida do rejeito de mineração de ferro (resíduo insolúvel em ácido), seguindo as 

mesmas proporções adotadas para o caulim da Amazônia.  

 

IV.5. Síntese da caulinita metóxi-modificada 

 A síntese da metóxi-caulinita foi realizada com o objetivo obter um híbrido 

orgânico/inorgânico com elevada reatividade e região intercamadas hidrofóbica capaz de 

abrigar as moléculas intercaladoras (alquilamina ou sal de amônio quaternário). Este 

procedimento foi realizado utilizando metanol, onde o DMSO da caulinita pré-intercalada é 

removido, depois de sucessivas lavagens, e são inseridos grupos metóxi  (OCH3). 

Para preparar este híbrido, 5g de caulinita pré-intercalada com DMSO foram adicionadas 

a 100ml de metanol e agitado magneticamente à 180rpm durante 7 dias à temperatura 

ambiente. Passado o tempo de reação, o sólido presente na mistura foi separado por 

centrifugação à 3000rpm durante 10 minutos. Uma fração foi utilizada enquanto úmida para o 

processo de síntese de estruturas nanotubulares. Outra fração foi seca à temperatura ambiente. 

Este procedimento foi realizado para a síntese da caulinita metóxi-modificada utilizando as 

amostras de caulim da Amazônia, caulinita Sigma-Aldrich e caulinita obtida do rejeito de 

mineração de ferro, que foram pré-intercaladas com DMSO utilizando sistema de refluxo 

(Yuan et al.,2013).  

 

IV.6. Síntese de estruturas nanotubulares 

 A delaminação e enrolamento das camadas de caulinita ocorrem quando uma molécula 

orgânica adequada intercala a caulinita metóxi-modificada. Nesta etapa, os procedimentos de 

delaminação foram realizados em uma etapa utilizando CTAB e CTMACl, e em duas etapas, 

utilizando C6N. 

 

IV.6.1. Procedimento de delaminação e enrolamento em uma etapa 

Neste procedimento, 1g da caulinita metóxi-modificada úmida foi adicionada em 40ml de 

uma solução 1mol/L de CTMACl preparada com metanol. A solução resultante foi agitada 

magneticamente durante 24 horas à 80ºC. Finalizado o tempo reacional, o sólido presente na 

mistura foi separado por centrifugação a 3000rpm durante 20 minutos, lavado seis vezes com 

etanol, para remover o excesso de CTMACl em solução, e seco à temperatura ambiente (Yuan 

et al.,2013). Para a síntese utilizando CTMACl, foram utilizadas as metóxi-caulinita 
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sintetizadas com o caulim da Amazônia e com a caulinita obtida do rejeito de mineração de 

ferro. 

O procedimento foi realizado de maneira semelhante utilizando o CTAB. 0,780g da 

caulinita metóxi-modificada úmida foram adicionadas em uma solução 1mol/L de CTAB 

preparada com metanol. A solução resultante foi agitada magneticamente durante 24 horas à 

80ºC. Ao final da reação, o sólido presente na mistura foi separado por centrifugação a 

3000rpm durante 20 minutos, lavado seis vezes com etanol e seco à temperatura ambiente. No 

processo sintético utilizando CTAB, utilizou-se a metóxi-caulinita sintetizada com a caulinita 

Sigma-Aldrich. 

 

IV.6.2. Procedimento de delaminação e enrolamento em duas etapas 

 Para a síntese de estruturas nanotubulares em duas etapas, foi preparada uma solução com 

0,5g de caulinita metóxi-modificada úmida e 15ml de C6N. O procedimento ocorreu durante 

24 horas à temperatura ambiente, mantendo agitação magnética constante. Decorrido o tempo 

de reação, o sólido na mistura foi separado por centrifugação à 3000rpm durante 10 minutos. 

Três etapas de 10 minutos de ultrassom, utilizando 20ml de 1,4-dioxano em cada etapa, foram 

realizadas para promover a desintercalação e enrolamento das camadas de caulinita (Komori 

et al.,1999; Kuroda et al.,2011). O processo de síntese de estruturas nanotubulares em duas 

etapas foi realizado com a metóxi-caulinita sintetizada com o caulim da Amazônia e caulinita 

Sigma-Aldrich. 

 

IV.7. Técnicas de caracterização 

A caracterização das amostras consistiu das seguintes técnicas: difração de raios-X, 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia Mössbauer. Uma breve 

descrição teórica é mostrada no Capítulo X - APÊNDICE B. 

  

IV.7.1. Difração de raios-X (DRX) 

 As amostras de rejeito do Complexo Vargem Grande, antes e após lixiviação ácida, 

caulim da Amazônia, caulinita Sigma-Aldrich, produtos pré-intercalados com DMSO e 

produtos sintetizados utilizando metanol (analisados após secagem sob condições ambientais) 

foram pulverizadas abaixo de 0,045mm para análise difratométrica. As mesmas foram 

prensadas e analisadas no difratômetro de raios-X PANalytical (modelo EMPYREAN), 

usando tubo de CoKα (λ=1,78896Å) gerado a 40kV e 40mA. Os difratogramas foram obtidos 
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no intervalo de 5-80° (2θ) com step size de 0,013°. As fases cristalinas foram identificadas e 

interpretadas pelo software High Score Plus. 

 

IV.7.2. Microscopia eletrônica de varredura  

As micrografias foram obtidas com auxílio do Microscópio Eletrônico de Varredura FEG 

e foram realizadas nas amostras de caulim da Amazônia, caulinita Sigma-Aldrich, caulinita 

obtida do rejeito de mineração de ferro, haloisita Sigma-Aldrich e estruturas nanotubulares 

sintetizadas. As imagens foram coletadas com auxilio de um microscópio Quanta FEG 3D - 

FEI. Cada uma das amostras foi dispersa em álcool etílico e em seguida submetidas ao 

ultrassom durante 10 minutos. Em seguida foi feita uma disposição em silício e secagem à 

temperatura ambiente. As amostras foram submetidas a um coating de aproximadamente 5nm 

de carbono.  

 

IV.7.3. Espectroscopia Mössbauer 

Para serem analisadas no espectrômetro Mössbauer, as amostras foram previamente 

pulverizadas. O espectro Mössbauer foi coletado a temperatura ambiente (298K) com o 

espectrômetro operando em modo de aceleração constante com sinais de referência 

triangulares usando uma fonte de 
57

Co difundida em uma folha de Rh. A acumulação de 

dados foi feita com um analisador multicanal com 1024 canais e intervalo de velocidade de     

-11 a +11mm/s. A calibração do espectrômetro foi feita pela coleta do espectro do ferro 

metálico a temperatura ambiente. 

O ajuste do espectro foi realizado computacionalmente usando linhas Lorentzianas. Os 

resultados numéricos dos ajustes são reportados como os parâmetros hiperfinos, os quais são 

o campo magnético hiperfino (𝐵ℎ𝑓) que é dado em T, área subespectral relativa (RA) em %, o 

desdobramento quadrupolar (2𝜀𝑄 , ∆𝐸𝑄) e o desvio isométrico (δ) que são dados em mm/s. Os 

desvios isométricos são dados em referência ao ferro metálico (α-Fe) a temperatura ambiente. 
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V. Resultados e Discussão 

V.1. Caulim da Amazônia e caulinita Sigma-Aldrich 

V.1.1. Difração de raios-X (DRX) 

 A difratometria de raios-X é a principal técnica na identificação mineralógica das 

amostras de caulim. Os difratogramas de raios-X das amostras de caulim da Amazônia e 

caulinita Sigma-Aldrich estão apresentados na Figura V.1 e Figura V.2, respectivamente.  

 

Figura V.1: Difratograma de raios-X da amostra de caulim da Amazônia. 

𝑑001 = 7,09Å 
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Figura V.2: Difratograma de raios-X da amostra de caulinita Sigma-Aldrich. 

 

Os resultados da difração de raios-X mostram que as amostras são compostas 

predominantemente pelo argilomineral caulinita. Isto pode ser afirmado, pois apresentaram 

padrão típico de difração de um caulim com elevado grau de pureza, ou seja, apresentou um 

pico bem definido e intenso para caulinita no seu ângulo característico (~14°(2θ); CoKα), que 

refere-se a distância entre planos (001) da estrutura monoclínica. A Tabela V.1 mostra valores 

de ângulo (2θ) e distância interplanar basal (𝑑001) característicos da caulinita, disponíveis na 

literatura em difratogramas de raios-X de amostras de caulim.  

 

Tabela V.1: Valores obtidos na literatura e tomados como referência para analisar os 

difratogramas de raios-X das amostras de caulim. 

2θ 𝒅𝟎𝟎𝟏 Referência Bibliográfica 

~12,5°(CuKα) 7,2Å Sing & Mackinnon, (1996) 

~14°(CoKα) 7,16Å  Wypych et al.(2001) 

~13°(CuKα) 7,2Å Rehim et al.(2010) 

~12,5º(CuKα) 7,2Å Barata & Angélica (2012) 

~12,5°(CuKα) 7,1Å Yuan et al.(2013) 

~14°(CoKα) 7,2Å Mbey et al.(2013) 

~12,5°(CuKα) 7,2Å Liu et al.(2018) 
𝑑001: distância entre as camadas formadas por uma folha de sílica e uma folha de gibbsita; distância 

interplanar basal. 

𝑑001 = 7,09Å 
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Comparando os valores obtidos e os dados disponíveis na literatura, é possível afirmar 

que as amostras são compostas essencialmente por caulinita, apresentando distância 

interplanar basal típica da caulinita pura, 𝑑001 = 7,09Å, calculado pela Lei de Bragg 

(Capítulo X – APÊNDICE B) (Costa et al.,2009; Dos Santos et al., 2013; Rehim et al.,2010; 

Singh & Mackinnon,1996; Yuan et al.,2013). Quantidades ínfimas de crisotila e anatásio 

foram observadas no caulim da Amazônia, e estas são impurezas comumente encontradas na 

região onde o material foi lavrado (Angélica, 2012; Kotschoubey et al.,1999). Na caulinita 

Sigma-Aldrich identificaram-se baixos valores de quartzo, mica e muscovita. É importante 

ressaltar que não foi observada a presença de haloisita no caulim brasileiro, e isto é previsto 

devido ao local de lavra desta amostra (Costa et al.,2009).  

 

V.1.2. Análise Química 

As análises química das amostras de caulim da Amazônia e caulinita Sigma-Aldrich 

foram realizadas em duplicata com acompanhamento de padrões certificados e os resultados 

são mostrados na Tabela V.2 e Tabela V.3, respectivamente.  

 

Tabela V.2: Resultados de análise de composição química determinada por análise química 

em amostra do caulim da Amazônia. 

 

Tabela V.3: Resultados de análise de composição química determinada por análise química 

em amostra da caulinita Sigma-Aldrich. 

      

 

 

 

Sílica e alumina são predominantes nestes materiais e apresentam valores muito próximos 

ao teórico para a caulinita (46,51% e 39,53%, respectivamente) (Murray, 2007; Santos et 

al.,2013). Estes dois óxidos compõe 82,97% da amostra de caulim da Amazônia e 84,35% da 

caulinita Sigma-Aldrich, que em sua maioria corresponde a caulinita, conforme mostrado no 

difratograma de raios-X.  

Resultados (%) 

𝐹𝑒2𝑂3 𝑆𝑖𝑂2 𝐴𝑙2𝑂3 𝑃2𝑂5 𝑀𝑛𝑂 𝐶𝑎𝑂 𝑀𝑔𝑂 𝑇𝑖𝑂2 𝑁𝑎2𝑂 𝐾2𝑂 𝑃𝑃𝐶 

1,66 44,77 38,20 0,20 0,001291 0,015 0,021 0,963 0,239 0,009 14,09 

Resultados (%) 

𝐹𝑒2𝑂3 𝑆𝑖𝑂2 𝐴𝑙2𝑂3 𝑃2𝑂5 𝑀𝑛𝑂 𝐶𝑎𝑂 𝑀𝑔𝑂 𝑇𝑖𝑂2 𝑃𝑃𝐶 

0,44 49,14 35,21 0,38 0,00052 0,093 0,133 0,336 11,97 
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A presença das fases mineralógicas crisotila e anatásio identificados no difratograma de 

raios-X do caulim da Amazônia são confirmados pela identificação de MgO e TiO2, 

respectivamente. Embora esses duas fases mineralógicas não tenham sido identificados na 

caulinita Sigma-Aldrich por difração de raios-X, possivelmente por estar presente em 

baixíssimas quantidades, é possível prever a presença de ambas as fases devido à 

identificação dos óxidos correspondentes.  

A presença de Fe2O3 não é desprezível no caulim da Amazônia e caulinita Sigma-

Aldrich, sendo igual a 1,66% e 0,44%, respectivamente. Entretanto nenhum outro óxido ou 

hidróxido de ferro foi identificado por difração de raios-X, levando a crer que os percentuais 

de Fe identificados na análise química estejam associados ao Fe na estrutura cristalina da 

caulinita. Isso indica a substituição parcial do Al pelo Fe (Barata & Angélica, 2012). Os 

teores de Fe e TiO2 identificados nas duas amostras não comprometeram a alvura do material. 

O percentual de Na2O normalmente situa-se entre 0,01% e 0,07% para certos caulins 

amazônicos (Barata & Angélica, 2012). Nesta amostra mediu-se 0,239% e, este valor elevado 

pode estar atribuído ao uso de produtos à base de sódio (hexametafosfato de sódio) como 

agentes dispersantes em algumas etapas de beneficiamento (Barata & Angélica, 2012). 

Quanto à perda ao fogo (PPC) os valores medidos (14,09% e 11,97%) foram próximos ao 

valor teórico para caulinita igual a 13,96% (Santos et al.,2013). Os teores de P2O5, CaO, 

MnO, K2O além de MgO e TiO2 são na maioria das vezes próximos aos valores encontrados 

para alguns caulins amazônicos e para diversos outros tipos de caulins estudados (Mbey et 

al.,2013; Santos et al.,2013; Yang et al., 2012; Yuan et al.,2013; Zhang et al.,2017). 

 

V.1.3. Espectroscopia Mössbauer 

 A presença de Fe2+ e Fe3+ 
foi avaliada por meio da espectroscopia Mössbauer. Os 

espectros Mössbauer obtidos para o caulim da Amazônia e caulinita Sigma-Aldrich são 

mostrados na Figura V.3 e Figura V.4, respectivamente. 
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Figura V.3: Espectro Mössbauer – Amostra de caulim da Amazônia.  

 

 

Figura V.4: Espectro Mössbauer – Amostra de caulinita Sigma-Aldrich. 

 

A espectroscopia Mössbauer é a técnica que apresenta bons resultados na determinação 

do elemento ferro em caulins. A primeira evidência da substituição do íon Al3+ pelo íon Fe3+ 

na estrutura da caulinita foi confirmada por espectroscopia Mössbauer (Malden & Meads, 

1967). Estudos posteriores mostraram que o íon Fe2+ pode substituir trioctaédricamente na 

camada tipo gibbsita da caulinita (Cuttler, 1980). Por meio do Mössbauer é possível 

determinar o ferro estrutural e o ferro presente em compostos localizado fora da estrutura 

cristalina da caulinita e, se aliada à análise química de ferro total, é possível quantificar o 
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elemento ferro presente (Ortiz, 1993). A forma que o ferro ocorre é determinada pelas 

características do espectro obtido. O espectro obtido apresenta uma série de picos 

característicos dos compostos de ferro e dos íons de ferro presentes (Ortiz, 1993). 

 Os compostos de ferro localizado fora da estrutura cristalina são determinados baseados 

no seu comportamento na presença de campo magnético. A quantidade de ferro presente em 

um composto é proporcional à intensidade do pico deste composto no espectro. Nesse caso, a 

área do dubleto central será proporcional à quantidade de ferro estrutural na caulinita. 

Calculando-se as áreas e sabendo-se o valor total do ferro na amostra, sabe-se quanto ferro 

existe dentro e fora da estrutura cristalina (Ortiz, 1993). 

 O espectro Mössbauer da amostra de caulim da Amazônia mostra dois componentes: 

i) Um dubleto de Fe
3+

 com desdobramento quadrupolar (2𝜀𝑄) de 0,65mm/s e desvio 

isométrico (δ) de 0,25mm/s. 

ii) Um dubleto de Fe
2+ 

com desdobramento quadrupolar (2𝜀𝑄) de 2,52mm/s e desvio 

isométrico (δ) de 1,31mm/s. 

 A área espectral do dubleto de Fe
3+

 é de 71% enquanto a do dubleto de Fe
2+

 é de 29%. 

O espectro Mössbauer da caulinita Sigma-Aldrich mostra: 

i) Um dubleto de Fe
3+

 com desdobramento quadrupolar (2𝜀𝑄) de 0,43mm/s e desvio isomérico 

(δ) de 0,26mm/s.  

 As Tabelas V.4 e V.5 mostram parâmetros de espectroscopia Mössbauer de ferro 

estrutural na caulinita e na muscovita, respectivamente. 

 

Tabela V.4: Parâmetros de espectroscopia Mössbauer de ferro estrutural na caulinita 

(Adaptada de Blanchart et al.,2002; Pérez et al.,2004; Petit & Decarreau,1990). 

 δ(mm/) 2𝜺𝑸(mm/s) 

Fe
3+

 octaédrico 0,37 0,58 

Fe
2+

 octaédrico 1,00 2,39 

Fe
3+

 tetraédrico 0,2 1,00 
δ:desvio isométrico; 2𝜀𝑄: desdobramento quadrupolar 

 

Tabela V.5: Parâmetros de espectroscopia Mössbauer de ferro estrutural na muscovita 

(Adpatada de Blanchart et al.,2002). 

 δ(mm/s) 2𝜺𝑸(mm/s) 

Fe
2+

 octaédrico no sítio trans 1,30 3,0 

Fe
2+

 octaédrico no sítio cis 1,03 2,6 

Fe
3+

 octaédrico no sitio trans 0,40 0,97 

Fe
3+

 octaédrico no sítio cis 0,01 0,67 
δ:desvio isométrico; 2𝜀𝑄: desdobramento quadrupolar 
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De acordo com os dados obtidos na literatura e os valores obtidos como resultado da 

espectroscopia Mössbauer das amostras de caulim da Amazônia e de caulinita Sigma-Aldrich 

é possível prever que ambas as amostras apresentam ferro na estrutura da caulinita. No caso 

do dubleto de Fe
3+

, identificado nas duas amostras, indica presença do Fe
3+

 em posição 

octaédrica da caulinita, substituindo o Al. 

Já o dubleto do Fe
2+

, identificado na caulinita da Amazônia, indica a presença de Fe
2+

 na 

posição octaédrica, assumido como estrutural, substituindo trioctaedricamente Al. Contudo, 

de acordo com os valores previstos na literatura, não é possível descartar a possibilidade do 

ferro também estar presente na estrutura da muscovita. Como a área espectral do dubleto é 

proporcional à quantidade de ferro estrutural na caulinita, o teor de Fe
3+

 octaédrico estrutural 

na caulinita é superior ao teor do Fe
2+

.  

 

V.1.4. Microscopia eletrônica de varredura  

A morfologia da caulinita, constituinte majoritário do caulim da Amazônia e da caulinita 

Sigma-Aldrich, foi avaliada por meio de imagens geradas em Microscópio Eletrônico de 

Varredura FEG (MEV FEG). As imagens obtidas para a caulinita brasileira e para a caulinita 

padrão são mostradas na Figura V.5 e Figura V.6, respectivamente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura V.5: Imagens MEV FEG – Caulinita presente no caulim da Amazônia. 

 

Cristais arredondados 
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Figura V.6: Imagens MEV FEG – Caulinita Sigma-Aldrich. 

 
 

Observa-se a partir das Figuras V.5 e V.6 que tanto a caulinita Sigma-Aldrich quanto a 

caulinita da Amazônia são caracterizadas por cristais euédricos a subédricos, este último em 

razão de partículas com formatos irregulares, em placas planas apresentando 

predominantemente perfil hexagonal que refletem o caráter pseudo-hexagonal bem definido 

da estrutura deste argilomineral, devido ao arranjo hexagonal das unidades formadoras das 

folhas de silicato e hidróxido de alumínio (Barata & Angélica, 2012; Murray, 2007; Souza 

Santos, 1989; Wilson et al.,2006). Diferente da caulinita da Amazônia, a caulinita Sigma-

Aldrich apresentou empilhamento tipo booklets, como focalizado na Figura V.6. 

A caulinita de elevada pureza Sigma-Aldrich tem uma superfície basal complexa, como 

mostrado na Figura V.6, apresentando cristalitos grandes e com elevada ocorrência de micro 

ilhas com baixíssimas dimensões apresentando também bordas quebradas e irregulares. Essas 

características complexas indicam um argilomineral de baixa cristalinidade e contribuem 

significativamente para elevada área total da partícula (Zbik & Smart, 1998; Du et al.,2010). 

Devido à superfície irregular e complexa, esta caulinita apresenta maior quantidade de grupos 

hidroxila na superfície basal (Du et al.,2010). As bordas dos cristalitos desta caulinita são 

irregulares e as partículas são maiores, quando comparadas a caulinita da Amazônia (Figura 

V.5). As características estruturais identificada para esta caulinita Sigma-Aldrich de elevada 

pureza é semelhante à mostrada por Du et al. (2010), quando estes autores mostraram uma 

caulinita com pureza próxima a 99% e, semelhante a estrutura de uma caulinita com tamanho 

de partícula relativamente alto mostrada por Zbik & Smart (1998). 

 A caulinita da Amazônia apresenta morfologia semelhante à apresentada por Keller 

(1978) e Guerra et al. (2010) para caulins derivados de intemperismo residual, que é o caso do 

Micro ilhas 

Bordas 

quebradas e 

irregulares 
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caulim da Bacia Amazônica, e semelhantes aos caulins Amazônicos estudados por Dos 

Santos et al. (2013).  A maioria dos cristais são partículas pequenas e apresentam bordas e 

ângulos bem definidos, exibindo morfologia típica da caulinita com placas pseudo-hexagonais 

apresentando, aparentemente, baixos níveis de empilhamento, características que 

correspondem a caulinita bem cristalizada. Entretanto, pequenos agregados de cristal 

arredondados com tamanho de partícula inferior coexistiram com as partículas               

pseudo-hexagonais principais da caulinita. De acordo com Dos Santos et al.(2013), em geral, 

cristais de caulinita com tamanho de partícula próximo a 1µm apresentaram formato pseudo-

hexagonal e bordas bem definidas, caracterizando caulinita com alto grau de ordem estrutural. 

Partículas de caulinita menores que 1µm apresentaram bordas de alguns dos cristais sem 

forma definida, com perfis arredondados, indicando caulinita de baixo grau de ordem 

estrutural.  

De acordo com Araújo et al. (2006) a presença de ferro na estrutura da caulinita contribui 

para a redução da ordem estrutural do argilomineral. Segundo os resultados de espectroscopia 

Mössbauer, ambas as amostras analisadas apresentam íons Fe
3+

 estrutural. Os resultados 

indicam que a presença desse íon não afeta diretamente regularidade e a presença de defeitos 

superficiais dos cristais do argilomineral. Entretanto, apenas na estrutura da caulinita da 

Amazônia foram identificados íons Fe
2+

. Este resultado indica que, o Fe
2+

 que substitui 

trioctaedricamente o Al é o responsável pela redução da ordem estrutural do argilomineral, 

induzindo o arredondamento dos cristais. Este fenômeno ocorre, possivelmente, por uma 

deficiência elétrica, caso os íons Fe
2+

 não substitua trioctaedricamente os íons Al
3+

 em uma 

proporção de 3Fe
2+

:2Al
3+

 para manter a neutralidade de cargas  (Cuttler,1980;  

Kloprogge,2018). 

É bem estabelecido que a folha tetraédrica de Si seja maior que a folha octaédrica de Al. 

Este desajuste induz stress estrutural no argilomineral que pode ser compensado por vários 

tipos de distorção estrutural. Uma delas é a rotação do tetraedro a partir do arranjo hexagonal 

ideal para forma ditrigonal. O segundo é a inclinação do tetraedro, tal como os oxigênios 

basais não ocorram no mesmo plano. A inclinação do tetraedro leva a ligação apical Si-O a 

polarizar a partir da direção perpendicular do plano (001). Entretanto, as distorções no 

tetraedro e octaedro não podem liberar totalmente o stress, possivelmente devido as ligações 

de hidrogênio intercamadas. Esse stress acumulado é possivelmente o motivo que cristalitos 

grandes ocorram na forma de booklets, como o mostrado na caulinita Sigma-Aldrich (Deng et 

al.,2002). A Figura V.7 mostra um esquema da estrutura cristalina da caulinita, a organização 

química dos grupos tetraédricos e os arranjos hexagonal e ditrigonal destes grupos. 
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(A) 

                                                                              

                      (B)                                                                                          (C) 

 

Figura V.7: (A) Modelo estrutural da caulinita; (B) Detalhe na estrutura atômica do tetraedro 

de sílica (Adptada de Deng et al.,2002); (C) Arranjo do tetraedro de sílica na caulinita – I) 

Arranjo da folha hexagonal idealizado. II) Arranjo ditrigonal (Adaptada de Li et al.,2015). 
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V.2. Haloisita nanotubular (HNT) 

V.2.1. Difração de raios-X (DRX) 

A composição mineralógica da haloisita Sigma-Aldrich pode ser observada no 

difratograma de raios-X mostrado na Figura V.8. 

 

 

Figura V.8: Difratograma de raios-X – Haloisita Sigma-Aldrich. 

 

 Diferente da haloisita (10Å), que possui identificação direta por difração de raios-X, a 

identificação da haloisita (7Å) pode ser um procedimento duvidoso. Devido à instabilidade da 

haloisita (10Å) sob condições ambientais ou aquecimento moderado (35ºC), a haloisita (7Å) é 

mais comum de ser encontrada e, dessa forma a identificação por DRX deve ser 

compreendida.  

O processo de identificação da haloisita pode ser ambíguo porque a haloisita nanotubular 

(7Å) apresente padrão de difração semelhante ao de uma caulinita de baixa ordem estrutural 

(Brindley, 1980; Joussein et al., 2005; Yuan et al.,2016). A partir do difratograma mostrado 

na Figura V.8, é possível identificar o primeiro pico em aproximadamente 14º (2θ), 

característico da caulinita. Entretanto, apresenta baixa intensidade e base “alargada” 

mostrando um pico de baixa definição.  Mesmo que caulinita e haloisita (7Å) apresentem 

redes cristalinas similares e fórmulas químicas idênticas, haloisita (7Å) apresenta reflexão 

𝑑001 = 7,3Å 

H (4,38Å) 

H
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basal muito ampla e/ou fraca em 7,2-7,6Å devido à morfologia tubular, alto grau de 

desordem, pequeno tamanho de partícula e possível interstratificação das camadas com 

diversos estados de hidratação (Brindley 1980; Joussein et al., 2005; Lvov & 

Abdullayev,2011; Yuan et al.,2016).  

O difratograma de raios-X é formado basicamente por picos referentes à haloisita, exceto 

pelo pico em aproximadamente 31º (2θ) que indica a presença de quartzo na amostra. O pico 

da haloisita em aproximadamente 14º(2θ) indica uma haloisita desidratada, ou seja, não 

apresenta água na região intercamadas, apresentando distância interplanar basal igual a 7,38Å, 

calculada pela Lei de Bragg. O segundo pico de alta intensidade (𝑑020) em aproximadamente 

4,38Å (~24º(2θ)) é indicativo para estrutura tubular da haloisita. O pico em 3,58Å 

corresponde à reflexão basal de segunda ordem (Erpek et al.,2015; Jing et al.,2017; Lvov & 

Abdullayev,2011; Melo,2013; Pasbakhsh et al.,2013; Yuan et al.,2016). A Tabela V.6 mostra 

valores de ângulo (2θ) e distância interplanar basal característicos da haloisita (7Å), 

disponíveis na literatura em difratogramas de raios-X. 

 

Tabela V.6: Valores obtidos na literatura e tomados como referência para analisar os 

difratogramas de raios-X da amostra de haloisita. 

2θ 𝒅𝟎𝟎𝟏 e 𝒅𝟎𝟐𝟎 Referência Bibliográfica 

~12º(CuKα) 

~21º(CuKα) 

7,3Å 

4,5Å 

Lvov & Abdullayev (2011) 

~12º(CuKα) 

~21º(CuKα) 

7,38Å 

4,28Å 

Melo (2013) 

~14°(CoKα) 

~24º(CoKα) 

7,34Å  

4,44Å 

Pasbakhsh et al.(2013) 

~12,5°(CuKα) 

~21,5º(CuKα) 

7,38Å 

4,1Å 

Erpek et al.(2015) 

~12º(CuKα) 

~21º(CuKα) 

7,15Å 

4,28Å 

Yuan et al. (2016) 

 

 Alguns métodos são utilizados para identificação de haloisita em amostras naturais 

contendo a partir de 20% de haloisita em caulinita. De acordo com Yuan et al. (2016) o 

método de solvatação do etileno-glicol é um exemplo e já é utilizado há aproximadamente 17 

anos. Contudo a solvatação do etileno-glicol é influenciada pela cristalinidade da haloisita e 

caulinita. Yuan et al. (2016) citando Churchman et al. (1984) afirmam que mesmo com o 

desenvolvimento de inúmeros testes empíricos, a tendência geral é que seja adotado o teste de 

formamida (CH3NO). Isto se deve principalmente (i) à simplicidade do uso; (ii) ao caráter 

não-tóxico desse produto e, (iii) bons resultados quantitativos para um grande número de 
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misturas com ou sem outras fases. Após a preparação da amostra, estas são pulverizadas com 

formamida e observadas por difração de raios-X após 5-10 minutos, porque a formamida 

intercala a haloisita em menos de 1 hora, enquanto requer pelo menos 4 horas para intercalar a 

caulinita. Os difratogramas gerados evidenciam um aumento na distância interplanar basal da 

haloisita (~7,2Å para ~10,2Å) facilitando sua identificação (Yuan et al.,2016). Entretanto, 

algumas formas tubulares da haloisita não são facilmente intercaladas com a formamida, 

dessa forma a identificação desses argilominerais deverá ser feita por meio de análises 

microscópicas (Hart et al.,2002; Kautz & Ryan,2003). Para maior confiabilidade nos 

resultados, devem ser utilizado simultaneamente teste de formamida, dados físico-químicos e 

de microscopia para quantificar a proporção de haloisita e caulinita em amostras naturais. 

 

V.2.2. Microscopia eletrônica de varredura  

 As características morfológicas da haloisita nanotubular (HNT) Sigma-Aldrich foram 

analisadas por Microscópio Eletrônico de Varredura FEG (MEV FEG). Geralmente a 

haloisita apresenta um formato tubular particular, dessa forma a microscopia eletrônica de 

varredura é um critério importante para identificar e distinguir a HNT de outros 

argilominerais do grupo do caulim. As imagens obtidas referentes à HNT são mostradas na 

Figura V.9.  
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Figura V.9: Imagens MEV FEG – Haloisita Sigma-Aldrich.  

 

 As micrografias da Figura V.9 revelam claramente uma quantidade majoritária de 

estruturas nanotubulares características do argilomineral haloisita. Fragmentos de tubos 

quebrados também estão presentes, livres e junto a tubos maiores. A haloisita pode ocorrer em 

grande variedade de morfologias – esferoidal, placas planas, fibras, prismática, esferulítico, 

“lamelas amassadas” ou ainda como um novelo, chamada glomerular – entretanto a maioria 

das haloisitas encontradas no mundo ocorrem na forma tubular, semelhantes a amostra 

analisada (Huttunen-Saarivirta et al.,2013; Joussein et al.,2005; Murray,2007; Jing et 

al.,2017; Pasbakhsh & Churchman, 2015; Wei et al.,2013; ). As imagens obtidas mostram 

que as partículas de haloisita possuem forma cilíndrica típica e, em algumas imagens (Figura 

V.9 – D), é possível observar a área central transparente longitudinalmente ao longo do 

cilindro, indicando que os nanotubos são ocos e abertos.  

(A) (B) 

(C) (D) 

Fragmentos 

Fragmentos 

Abertura do tubo 
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 Os nanotubos analisados possuem comprimento médio de 800nm e são provenientes dos 

Estados Unidos. Os valores descritos por Pasbakhsh et al. (2013) para uma amostra de 

haloisita tubular minerada em Dragon Mine, Utah, Estados Unidos é entre 50-1500nm. Isso 

afirma que os nanotubos analisados estão condizentes com os descritos na literatura. De 

maneira geral, o comprimento da HNT pode variar entre 20-30000nm (Joussein et al.,2005; 

Lázaro,2015; Yuan et al.,2016; Wu et al.,2016).  

 

V.3. Rejeito de mineração de ferro  

V.3.1. Difração de raios-X (DRX) 

Os difratogramas de raios-X da Figura V.10 e Figura V.11 indicam a composição 

mineralógica do rejeito arenoso e do rejeito fino (lama), respectivamente.  

 

 

Figura V.10: Difratograma de raios-X da amostra de rejeito arenoso da unidade de 

beneficiamento do Complexo Vargem Grande com indicação das fases mineralógicas 

identificadas. 
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Figura V.11: Difratograma de raios-X da amostra de lama da unidade de beneficiamento do 

Complexo Vargem Grande com indicação das fases mineralógicas identificadas. 

 

 O difratograma de raios-X do rejeito arenoso indica que a amostra é composta 

majoritariamente por quartzo, o que é característico deste tipo de rejeito. Entretanto diversas 

fases minoritárias foram observadas: hematita, magnetita, goethita, mica, gibbsita e caulinita. 

A presença de hematita no rejeito arenoso indica perda no processo de beneficiamento do 

minério de ferro. A caulinita está presente em maior quantidade nas frações finas do rejeito 

(Gomes,2009; Wolff,2009). 

 A partir do difratograma de raios-X da lama, é possível afirmar que, em termos de 

composição de fases, a amostra é similar ao rejeito arenoso, com exceção da presença de 

mica. Contudo, os minerais majoritários são hematita, goethita, quartzo e caulinita. Os 

minerais magnetita e gibbsita foram observados em quantidade minoritária. A presença de 

minério de ferro é previsto no rejeito fino e, embora não sejam simples, existem técnicas em 

estudo que visam o beneficiamento da lama para recuperação e aproveitamento do minério de 

ferro presente nela (Wolff, 2009). A grande dificuldade no processamento da lama esta na sua 

granulometria. Elas não podem ser usadas diretamente para a fabricação de ferro gusa em alto 

forno (partículas inferiores a 8mm reduzem a produtividade, devida redução da 

permeabilidade dos gases ascendentes) ou processos de aglomeração (sinterização e 

pelotização), devido as restrições de tamanho de partícula e qualidade (Prakash et al.,1999). 



59 
 

Além da presença de finos, outro fator que dificulta o processamento da lama é sua 

composição. A presença de alto teor de alumina associada aos minerais de ferro resulta em 

sérios problemas durante a sinterização. Altos teores de alumina no minério de ferro e no 

sínter, maior que 2,8%, levam a uma escoria viscosa durante a fusão, que por sua vez, requer 

elevada taxa de coque (Lu, 2015; Prakash et al.,1999). Entretanto, a lama possui teor de 

caulinita superior ao do rejeito arenoso. Quando o objetivo é a segregação do argilomineral, a 

lama se torna atrativa. A presença majoritária de caulinita na lama é prevista já que, 

normalmente, os rejeitos finos apresentam maior quantidade de argilosos. 

Tomando como objetivo a segregação da caulinita do rejeito de mineração de ferro, a 

lama será utilizada nos testes posteriores. O percentual mineralógico foi calculado pelo 

método Rietveld (Capítulo X – APÊNDICE B) sendo 9,7% de caulinita, 57,3% de goethita, 

23,8% de hematita, 8% de quartzo. Os valores de magnetita, gibbsita e mica foram inferiores 

a 1%. 

 

V.3.2. Análise química 

A análise química da lama foi realizada em duplicata com acompanhamento de padrões 

certificados e os resultados são mostrados na Tabela V.7.  

 

Tabela V.7: Resultados de análise de composição química determinada por análise química 

em amostra de lama. 

 

 A análise química da lama mostrou que ferro, sílica e alumina são os constituintes 

majoritários. O valor de PPC do rejeito de mineração de ferro é principalmente devido à 

umidade da amostra e água estrutural, perdida principalmente por desidroxilação da goethita e 

caulinita (Bezerra, 2017; Das et al.,2011). O difratograma de raios-X mostrou picos 

característicos de quartzo, gibbsita e caulinita que estão relacionados à presença de sílica e 

alumina. As fases mineralógicas ferrosas identificadas no difratograma de raios-X – goethita 

(FeO. OH), hematita (Fe2O3) e magnetita (Fe3O4) - estão relacionadas à presença de Fe2O3 e 

FeO.  

 

 

Resultados (%) 

𝐹𝑒2𝑂3 𝐹𝑒𝑂 𝑆𝑖𝑂2 𝐴𝑙2𝑂3 𝑃2𝑂5 𝑀𝑛𝑂 𝐶𝑎𝑂 𝑀𝑔𝑂 𝑇𝑖𝑂2 𝑃𝑃𝐶 

72,26 0,148 12,77 6,28 0,36 0,36 0,011 0,136 0,216 7,80 
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V.3.3. Espectroscopia Mössbauer 

A técnica analítica Mössbauer foi aplicada no estudo do rejeito de mineração com intuito 

de complementar a técnica de difração de raios-X, confirmando a ocorrência de determinados 

óxidos portadores do elemento ferro presentes na amostra. O espectro obtido é mostrado na 

Figura V.12. 

 

 

Figura V.12: Espectro Mössbauer – Amostra de rejeito de mineração de ferro fino (lama). 

 

O espectro Mössbauer da lama mostra a presença de três componentes: 

i) Um sexteto externo devido à hematita, com campo hiperfino (𝐵ℎ𝑓) de 51,5T, desvio 

isométrico (δ) de 0,37mm/s e desdobramento quadrupolar (2𝜀𝑄) de -0,19mm/s. Estes padrões 

são similares ao de uma hematita padrão com alta cristalinidade e baixa (ou nenhuma) 

substituição isomórfica (Cornell & Shwertmann,2003). 

ii) Um sexteto interno devido a goethita com campo hiperfino (𝐵ℎ𝑓) de 37,0T, desvio 

isométrico (δ) de 0,35mm/s e desdobramento quadrupolar (2𝜀𝑄 , ) de -0,24mm/s. O espectro 

padrão da goethita bem cristalizada consiste em um sexteto com campo hiperfino (𝐵ℎ𝑓) de 

38,0T na temperatura ambiente (Cornell & Shwertmann,2003). 

iii) Um dubleto de Fe
3+ 

com desdobramento quadrupolar (2𝜀𝑄) de 0,55mm/s e desvio 

isométrico (δ) de 0,36mm/s. Este dubleto é relativo à goethita de pequeno tamanho de 

partícula e/ou alta substituição isomórfica e/ou baixa cristalinidade (Cornell & Shwertmann, 

2003). 

 A área espectral da hematita é de 38% enquanto a da goethita é de 62%. 
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A presença desses óxidos de ferro foi confirmada baseada nos parâmetros de Mössbauer 

citados por Cornell & Shwertmann, (2003). Os parâmetros são apresentados na Tabela V.8. 

 

Tabela V.8: Parâmetros de Mössbauer para óxidos de ferro (Adaptada de Cornell & 

Shwertmann, 2003). 

Óxido Temperatura 

de gravação de 

dados (K) 

δ (mm/s) 2𝜺𝑸 (mm/s) 𝑩𝒉𝒇 (T) 

Goethita 295 0,37 -0,26 38,0 

Lepidocrocita 294 0,37 0,53 - 

Hematita 295 0,37 -0,197 51,75 

δ:desvio isométrico; 2𝜀𝑄: desdobramento quadrupolar; 𝐵ℎ𝑓:campo hiperfino. 

 

V.4. Fração insolúvel em ácido do rejeito de mineração de ferro 

V.4.1. Difração de raios-X (DRX) 

A Figura V.13 mostra o difratograma de raios-X do resíduo insolúvel em ácido obtido 

após a lama ter sido lixiviada.  

 

 

Figura V.13: Difratograma de raios-X da fração do rejeito de mineração de ferro insolúvel 

em ácido. 

 

𝑑001 = 7,09Å 
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O processo de lixiviação é realizado a fim de obter a recuperação do metal. A lixiviação 

consiste na dissolução seletiva de minerais contendo o metal ou metais de interesse através do 

contato do sólido (minério, concentrado ou rejeito) com uma fase aquosa contendo ácidos 

(ácido sulfúrico, ácido clorídrico, normalmente), bases (como hidróxidos de amônio e sódio) 

ou agentes complexantes (como cianeto de sódio e o hidróxido de amônio) em condições 

variadas de temperatura e pressão (Ciminelli, 2007).  

Nesta etapa, foi realizada a lixiviação ácida da lama visando o resíduo insolúvel em ácido, 

que é rico em caulinita. O ácido clorídrico é utilizado na lixiviação de rejeito de mineração de 

ferro, pois ele não degrada a estrutura cristalina da caulinita e o resultado da recuperação do 

ferro, por meio da formação de FeCl3, é satisfatório (Das et al.,2011). O licor gerado, rico em 

FeCl3, possui usos potenciais que foram descritos no Capítulo III no subitem III.2.1.   

A difração de raios-X mostrou que foram identificadas como fases mineralógicas 

principais no resíduo insolúvel em ácido do rejeito de mineração de ferro, mostrado na Figura 

V.13, muscovita, quartzo e caulinita. É possível verificar que a intensidade do pico 

característico da caulinita (~14°(2𝜃);  𝑑001 = 7,09Å) é maior que das demais fases 

mineralógicas, indicando a presença majoritária da fase cristalina deste argilomineral.  

Uma análise quantitativa da composição mineralógica do resíduo insolúvel em ácido foi 

realizada por meio da aplicação do método Rietveld. Comparando os resultados finais da 

quantificação das fases - 56% caulinita, 2% hematita, 40% quartzo e 2% muscovita - com a 

composição inicial da lama - 9,7% caulinita, 23,8% hematita, 57,3% goethita, 8% quartzo e 

magnetita, gibbsita e mica <1% - afirma-se que houve uma concentração significativa da 

caulinita, indicando eficiência do método adotado. 

Comparando o difratograma do resíduo insolúvel em ácido, e o difratograma do rejeito 

fino de mineração de ferro, Figura V.11, é possível afirmar que o procedimento de lixiviação 

ácida realizada a 120ºC durante 2 horas foi adequado para concentrar a caulinita presente no 

rejeito, fazendo com que a fase ferrosa remanescente, hematita, se apresentasse em baixíssima 

quantidade, praticamente imperceptível à difração de raios-X.  

 

V.4.2. Análise química 

A análise química da fração insolúvel em ácido do rejeito de mineração de ferro foi 

realizada em duplicata com acompanhamento de padrões certificados e os resultados são 

mostrados na Tabela V.9.  
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Tabela V.9: Resultados de análise de composição química determinada por análise química 

em amostra de fração insolúvel em ácido do rejeito de mineração de ferro. 

 

 

 

 A análise química mostrou que sílica e alumina são os constituintes majoritários da fração 

insolúvel em ácido do rejeito de mineração de ferro, mostrando também baixa quantidade de 

Fe.  

O difratograma de raios-X da fração insolúvel em ácido, mostrado na Figura V.13, exibe 

como pico principal o pico característico da caulinita. A razão teórica de SiO2 Al2O3⁄  para a 

caulinita é aproximadamente 1,2. A fração insolúvel em ácido possui razão Si/Al igual a 

aproximadamente 4, evidenciando um excesso de sílica livre, fato confirmado pelo pico 

característico do mineral quartzo no difratograma de raios-X. Além da muscovita, nenhuma 

fase mineralógica adicional foi identificada, indicando que possivelmente os outros elementos 

químicos sejam contaminantes estruturais aos minerais identificados ou apresentam 

solubilidade muito baixa em ácido, sofrendo alterações mínimas após lixiviação. 

 

V.4.3. Espectroscopia Mössbauer 

A espectroscopia Mössbauer foi aplicada no estudo da fração insolúvel em ácido do 

rejeito de mineração de ferro visando complementar a técnica de difração de raios-X, além de 

verificar a ocorrência de ferro na estrutura da caulinita, que é a fase mineralógica majoritária 

nesta amostra. O espectro obtido é mostrado na Figura V.14. 

 

Figura V.14: Espectro Mössbauer – Amostra da fração do rejeito de mineração de ferro 

insolúvel em ácido. 

Resultados (%) 

𝐹𝑒2𝑂3 𝑆𝑖𝑂2 𝐴𝑙2𝑂3 𝑃2𝑂5 𝑀𝑛𝑂 𝐶𝑎𝑂 𝑀𝑔𝑂 𝑇𝑖𝑂2 𝑃𝑃𝐶 

0,32 73,63 18,33 0,11 <0,005 0,006 0,103 0,748 6,94 
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O espectro Mössbauer mostra a presença de três componentes: 

i) Um sexteto externo devido à hematita, com campo hiperfino (𝐵ℎ𝑓) de 51,6T, desvio 

isomérico (δ) 0,37mm/s e desdobramento quadrupolar (2𝜀𝑄) de -0,22mm/s. Estes parâmetros 

são similares ao de uma hematita padrão com alta cristalinidade e baixa (ou nenhuma) 

substituição isomórfica (Cornell & Shwertmann, 2003).  

ii) Um sexteto interno devido à goethita, com campo hiperfino (𝐵ℎ𝑓) de 38,0T, desvio 

isomérico (δ) 0,36mm/s e desdobramento quadrupolar (2𝜀𝑄) de -0,26mm/s (Cornell & 

Shwertmann, 2003).  

iii) Um dubleto de Fe
3+

 com desdobramento quadrupolar (2𝜀𝑄) de 0,37mm/s e desvio 

isomérico (δ) de 0,23mm/s. Sugere-se que este dubleto seja relativo ao ferro presente na 

estrutura de argilomineral. 

 A área espectral da hematita é de 62%, da goethita é 28% e do Fe
3+

 é de 10%. Estes 

resultados indicam que a maior quantidade de átomos de ferro identificado na amostra está 

relacionada à hematita, seguido da goethita. A área espectral, teoricamente, baixa do Fe
3+

 

indica baixa presença de átomos ferro (Fe
3+

) estrutural no argilomineral (Cohen, 1980).  

A presença das fases ferrosas foi confirmada baseada nos parâmetros de Mössbauer 

citados por Cornell & Shwertmann (2003), apresentados na Tabela V.8. 

Já a presença do ferro na estrutura da caulinita foi confirmada baseada nos parâmetros de 

Mössbauer citados por Blanchart et al. (2002), Pérez et al. (2004) e Petit & Decarreau (1990), 

apresentados na Tabela V.4.  
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V.4.4. Microscopia eletrônica de varredura  

A morfologia da caulinita presente na fração insolúvel em ácido do rejeito de mineração 

de ferro, obtida a partir da lixiviação ácida, foi avaliada por meio de imagens geradas em 

Microscópio Eletrônico de Varredura FEG (MEV FEG). As imagens obtidas são mostradas 

na Figura V.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.15: Imagens MEV FEG – Caulinita presente na fração insolúvel em ácido do rejeito 

de mineração de ferro. 

 

Comparando a morfologia da caulinita extraída das fases ferrosas do rejeito de mineração 

de ferro com a morfologia da caulinita Sigma-Aldrich e caulinita da Amazônia foi possível 

perceber que, de maneira geral são padrões semelhantes. Dessa forma, a caulinita segregada é 

também caracterizada por cristais euédricos e subédricos em placas planas e apresenta 

predominantemente perfil hexagonal que reflete o caráter pseudo-hexagonal da estrutura deste 

(A) (B) 

(C) (D) 
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argilomineral, devido ao arranjo hexagonal das unidades formadoras das folhas de silicato e 

hidróxido de alumínio. É possível afirmar que está presente o empilhamento tipo booklets. 

Este padrão é mostrado, em uma vista superior, na Figura V.15 – A e B (Murray, 2007; Souza 

Santos, 1989; Wilson et al.,2006).  

Comparada a caulinita Sigma-Aldrich, a caulinita do rejeito apresenta semelhança devido 

à presença de cristalitos grandes, o que justifica a identificação do empilhamento do tipo 

booklets, possivelmente devido a níveis elevados de stress estrutural, semelhante ao descrito 

no item V.1.4. Entretanto há baixa ocorrência de micro ilhas e menor ocorrência de defeitos 

nas bordas das placas do argilomineral, apresentando uma superfície de menor complexidade. 

Essas características indicam uma caulinita bem cristalizada e, afirmam que a presença do íon 

Fe
3+

 na estrutura do argilomineral não afeta diretamente as características superficiais e na 

dimensão dos cristalitos. Verifica-se a presença de cristalitos regulares, com ângulos e bordas 

bem definidas, mas também há ocorrência de cristalitos irregulares. Os fragmentos 

observados que contaminam a superfície do argilomineral possivelmente são derivados de 

reagentes utilizados na dispersão e preparação da amostra para análise microscópica, devido à 

presença desses fragmentos na superfície e também fora das placas de caulinita. 

 

V.5. Modificação química intercamadas da caulinita: pré-intercalação utilizando 

dimetilsulfóxido e síntese da caulinita metóxi-modificada 

V.5.1. Caracterização da caulinita reagida com solução de dimetilsulfoxido (DMSO) - 

Determinação do método mais eficaz para pré-intercalar a caulinita 

Os difratogramas de raios-X mostrados a seguir (Figura V.16, Figura V.17, Figura V.18) 

referem-se às amostras de caulim da Amazônia que foram tratadas com solução de DMSO. 

As amostras são compostas majoritariamente por caulinita e pequena quantidade de anatásio. 

O pico localizado em ~9°(2θ; CoKα) é mais intenso se comparado ao pico principal da 

caulinita. Isto indica que essa fase possa estar presente em maior quantidade se comparada ao 

argilomineral sem tratamento. É importante ressaltar que não houve alteração perceptível na 

largura e na forma dos picos dos espectros das matrizes intercaladas, principalmente o pico 

𝑑001 referente à caulinita, sugerindo que não houve comprometimento das características 

cristalográficas das amostras intercaladas em relação às amostras naturais. Caulinita-DMSO 

obtida apresentou padrões de difração de raios-X muito semelhante aos difratogramas de 

caulinita intercalada com DMSO previamente reportada. O valor de 𝑑001 da caulinita-DMSO 

foi de 11,40Å, calculado utilizando a Lei de Bragg, independente do procedimento adotado. O 

que variou foi o percentual de intercalação, sendo de 62,5% para o procedimento realizado à 
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temperatura ambiente e 52 horas (Caulinita:DMSO=1:30), 73,53% para o procedimento 

realizado durante 12 horas à 60ºC (Caulinita:DMSO=1:18) e 76,74% para o procedimento 

realizado utilizando sistema de refluxo durante 8 horas à 150ºC (Caulinita:DMSO=1:6). Os 

valores encontrados na literatura para caulinita intercalada com DMSO são mostrados na 

Tabela V.10 (Guerra et al.,2008; Liu et al.,2018; Mbey et al., 2013; Thompson et al.,1987; 

Yuan et al.,2013; Xu et al.,2015).  

 

Tabela V.10: Valores obtidos na literatura e tomados como referência para analisar a 

intercalação da caulinita com DMSO. 

2θ 𝒅𝟎𝟎𝟏 Referência Bibliográfica 

~8° (CuKα) 11,26Å Thompson et al.(1987) 

~7,5°(CuKα) 11,4Å Guerra et al.(2008) 

~7,5°(CuKα) 11,2Å Yuan et al.(2013) 

~9°(CoKα) 11,26Å Mbey et al.(2013) 

~7,5°(CuKα) 11,2Å Xu et al.(2015) 

~8°(CuKα) 11,3Å Liu et al.(2018) 
𝑑001: distância entre as camadas de caulinita, formadas por uma folha de sílica e uma folha de gibbsita; 

distância interplanar basal. 

 

 Pré-intercalação da caulinita da Amazônia a temperatura ambiente 

 

Figura V.16: Difratograma de raios-X da caulinita pré-intercalada com DMSO à temperatura 

ambiente, com indicação das fases mineralógicas identificadas e destaque para região que 

caracteriza a caulinita intercalada com DMSO. 

 

𝑑001 = 11,40Å 
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 Pré-intercalação da caulinita da Amazônia à 60ºC 

 

Figura V.17: Difratograma de raios-X da caulinita pré-intercalada com DMSO à 60ºC 

durante 12 horas, com indicação das fases mineralógicas identificadas e destaque para região 

que caracteriza a caulinita intercalada com DMSO. 

 

 Pré-intercalação da caulinita da Amazônia utilizando sistema de refluxo 

 

Figura V.18: Difratograma de raios-X da caulinita pré-intercalada com DMSO utilizando 

sistema de refluxo, com indicação das fases mineralógicas identificadas e destaque para 

região que caracteriza a caulinita intercalada com DMSO. 

𝑑001 = 11,40Å 

 

𝑑001 = 11,40Å 
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Pode-se perceber que não houve alteração nos padrões de difração de raios-X quando o 

processo de intercalação foi alterado. Todos os padrões de difração mostraram uma mudança 

significativa do pico característico da caulinita de ~14°(2θ) (𝑑001 =7,09Å) para ~9°(2θ) 

(𝑑001 =11,4Å). Esta mudança é característica da intercalação de uma monocamada de DMSO 

dando origem a um aumento de 4,31Å no espaço basal. A intercalação foi bem sucedida 

independente do método utilizado. O sistema de refluxo foi o método escolhido para pré-

intercalar a caulinita Sigma-Aldrich e a caulinita obtida do rejeito de mineração de ferro, já 

que apresentou o maior percentual de intercalação. 

De acordo com Lagaly, Ogawa e Dékáni (2006) a intercalação é um processo lento que 

requer vários dias. A taxa de reação não depende apenas do tipo de agente intercalador, mas 

também da temperatura, concentração da solução, características da caulinita e do tamanho de 

partícula do argilomineral. Nos três procedimentos realizados, intercalou-se caulinita da 

Amazônia. O sistema de refluxo foi o procedimento que apresentou melhor percentual de 

intercalação porque a concentração da solução utilizada foi maior (Caulinita:DMSO=1:6) e a 

temperatura de reação foi elevada (150ºC), favorecendo a difusão das moléculas convidadas 

na região intercamadas do argilomineral, mesmo com tempo de reação relativamente baixo (8 

horas). Lagaly, Ogawa e Dékáni (2006) mostraram que aumentando a temperatura de 50°C 

para 150°C, e utilizando solução aquosa saturada, o tempo de intercalação da caulinita com 

DMSO varia de 30 horas para 20 minutos. A Figura V.19 mostra um esquema de como é o 

arranjo do DMSO no espaço intercamadas da caulinita intercalada. 

 

 

Figura V.19: Esquema da configuração inicial do modelo caulinita-DMSO. A camada de 

caulinita é mostrada no estilo poliedro; a molécula de DMSO é mostrada no estilo de bola e 

vara. O esquema de cores é: O (vermelho); C(cinza); S(amarelo) e H(branco) (Adaptada de 

Liu et al.,2018; Yang et al.,2012; Yuan et al.,2013). 

 

 A intercalação da caulinita pode enfraquecer a força coesiva entre as camadas e facilitar a 

inserção de moléculas convidadas promotoras da delaminação deste argilomineral para 

AlO octaedro 

SiO tetraedro 

OH 

 

7
,0

9
Å

 

1
1
,4

0
Å

 



70 
 

aumentar a área superficial especifica, melhorar propriedades óticas e outras propriedades 

físicas (Liu et al.,2018). Entretanto, devido às ligações de hidrogênio entre as camadas de 

caulinita, até o momento existe um número limitado de agentes intercaladores, que são a 

ureia, hidrazina, acetato de potássio, DMSO, além de alguns outros que tem forte capacidade 

para formar ligações de hidrogênio (Lagaly, Ogawa e Dékáni, 2006; Meziane et al.,2017; 

Singh & Mackinnon, 1996; Yahaya et al.,2017;Yuan et al.,2013; Liu et al.,2018). De acordo 

com Liu et al. (2018), o DMSO é o composto mais utilizado para intercalar a caulinita.  O 

oxigênio do grupo S=O do DMSO forma ligações de hidrogênio com as hidroxilas da 

superfície interna da folha de gibbsita da camada de caulinita (ligações O-H---O), e um grupo 

metil do DMSO é preso dentro da cavidade ditrigonal na folha tetraédrica (ligações C-H---O) 

com a outra ligação S-C quase paralela a esta folha (Yuan et al.,2013). 

 

V.5.2. Pré-intercalação da caulinita Sigma-Aldrich utilizando sistema de refluxo 

A Figura V.20 mostra o difratograma de raios-X da caulinita Sigma-Aldrich pré-

intercalada com DMSO utilizando sistema de refluxo.  

  

 

Figura V.20: Difratograma de raios-X da caulinita Sigma-Aldrich pré-intercalada com 

DMSO utilizando sistema de refluxo. Destaque para a região que caracteriza a caulinita 

intercalada com DMSO. 

 

𝑑001 = 11,40Å 

 

 

d_001=

11,40Å 
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V.5.3. Pré-intercalação da caulinita segregada do rejeito de mineração de ferro 

utilizando sistema de refluxo 

A Figura V.21 mostra o difratograma de raios-X da caulinita obtida do rejeito de 

mineração de ferro pré-intercalada com DMSO utilizando sistema de refluxo.  

 

 

Figura V.21: Difratograma de raios-X da caulinita obtida do rejeito de mineração de ferro 

pré-intercalada com DMSO utilizando sistema de refluxo. Destaque para a região que 

caracteriza a caulinita intercalada com DMSO. 

 

 Diferenças no grau de intercalação podem estar relacionadas com a cristalinidade da 

caulinita de partida, com o nível de stress estrutural acumulado - devido ao desajuste entre as 

folhas tetraédricas e octaédricas - com o tamanho de partícula do cristalito e com a 

distribuição de defeitos do argilomineral (Deng et al.,2002; Lagaly, Ogawa e Dékáni, 2006; 

Matusik et al.,2009; Uwins et al.,1993). Os maiores graus de intercalação foram alcançados 

para a caulinita Sigma-Aldrich e para a caulinita obtida do rejeito de mineração de ferro, 

ambas com 100% de intercalação e, foi menor para a caulinita da Amazônia que atingiu 

76,74% de intercalação, utilizando o mesmo procedimento. Estes resultados indicam que a 

presença do íon Fe
2+

, responsável pela diminuição no tamanho de partícula do cristalito, é um 

parâmetro que afeta diretamente a taxa de intercalação do argilomineral.  

𝑑001 = 11,40Å 
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A caulinita Sigma-Aldrich e a caulinita obtida do rejeito de mineração de ferro possuem 

maior tamanho de partícula do cristalito, quando comparadas a caulinita da Amazônia, e 

apresentam-se na forma de booklets, possivelmente por apresentarem maior stress estrutural. 

Quanto maior o stress, mais rápida e maior os índices de intercalação. Para manter as placas 

planas, partículas maiores irão acumular níveis mais elevados de stress, portanto são 

intercaladas mais rapidamente. Pela mesma razão, partículas menores, como a caulinita da 

Amazônia, são intercaladas mais lentamente devido ao stress estrutural ser menor (Deng et 

al.,2002). Mesmo apresentando menor distribuição de micro defeitos na caulinita da 

Amazônia, a taxa de intercalação é mais lenta, pois o tamanho de partícula controla de 

maneira mais significativa a intercalação do que os defeitos estruturais (Lagaly, Ogawa e 

Dékáni, 2006). Para a caulinita da Amazônia, possivelmente seria necessário mais tempo para 

a intercalação ocorrer de maneira efetiva e obter o mesmo grau de intercalação da caulinita 

Sigma-Aldrich e caulinita obtida do rejeito de mineração de ferro. 

 

V.5.4. Caracterização da caulinita-DMSO reagida com metanol. Síntese da caulinita 

metóxi-modificada 

Os difratogramas de raios-X das amostras de caulinita-DMSO tratadas com metanol são 

mostrados na Figura V.22, Figura V.23 e Figura V.24.  

 

 

Figura V.22: Difratograma de raios-X – Caulinita da Amazônia metóxi-modificada. 

𝑑001 = 10,80Å 
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Figura V.23: Difratograma de raios-X - Caulinita Sigma-Aldrich metóxi-modificada. 

 

 

Figura V.24: Difratograma de raios-X – Caulinita obtida do rejeito de mineração de ferro 

metóxi-modificada. 

 

A caulinita da Amazônia, caulinita Sigma-Aldrich e caulinita obtida do rejeito de 

mineração de ferro metóxi-modificadas apresentam difração (001) com distância interplanar 

𝑑001 = 10,80Å 

𝑑001 = 10,80Å 
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basal igual a 10,80Å. Esta configuração indica uma típica estrutura intercamadas de caulinita 

intercalada com metanol (úmida, ou seja, sem ter sido submetida a procedimentos de 

secagem) composta por uma monocamada de moléculas de metanol (CH3OH − MeOH) entre 

a superfície de siloxano inalterada e a superfície interna metóxi-modificada em que, grupos 

iniciais de aluminol (AlOH) foram convertidos para grupos AlOMe, acompanhado da perda 

de hidrogênio do metanol (MeOH). Além disso, um pequeno número de moléculas de água 

pode ter sido gerado pela combinação da perda de hidrogênio do MeOH e os grupos hidroxila 

da caulinita (Liu et al.,2018; Yuan et al., 2013). Em outras palavras, a maioria das moléculas 

de DMSO foi substituída por moléculas de metanol, indicando eficiência do método adotado 

para obter a metóxi-caulinita. A Figura V.25 esquematiza essa transformação química e a 

Tabela V.11 lista alguns estudos realizados na síntese de caulinita metóxi-modificada. 

 

Figura V.25: Representação esquemática da obtenção da caulinita metóxi-modificada a partir 

da caulinita. O esquema de cores é: O (vermelho); C(cinza); S(amarelo); H(branco); Al(roxo) 

e Si(laranja) (Adaptada de Liu et al.,2018). 
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Tabela V.11: Valores obtidos na literatura e tomados como referência para analisar a 

intercalação da caulinita-DMSO com metanol. 

2θ / estado de hidratação 𝒅𝟎𝟎𝟏 Referência Bibliográfica 

~10º (CuKα) (seca) 8,17Å Tunney & Detellier (1996) 

~8° (CuKα) (úmida) 

~10º (CuKα) (seca) 

11,1Å 

8,6Å 

Komori & Sugahara (1998) 

Úmida 

Seca 

11,1Å 

8,6Å 

Komori et al.(2000) 

~8° (CuKα) (úmida) 

~10,5º (CuKα) (seca) 

11,1Å 

8,5Å 

Yuan et al.(2013) 

9,57º (CuKα) (seca) 9,3Å Xu et al. (2015) 

~8,5°(CuKα) (úmida) 

~10º(CuKα) (seca) 

10,8Å 

8,6Å 

Liu et al.(2018) 

𝑑001: distância entre as camadas de caulinita, formadas por uma folha de sílica e uma folha de gibbsita; 

distância interplanar basal. 

 

Quando intercalada com metanol, após ter sido pré-intercalada com agente orgânico 

adequado, à distância interplanar basal (𝑑001) da caulinita metóxi-modificada é próxima de 

11Å, enquanto úmida. De acordo com Komori et al. (2000) quando a metóxi-caulinita é seca 

o valor de 𝑑001 é próximo de 8,6Å. A diminuição da distância basal é atribuída, 

principalmente ao escape das moléculas de metanol da região intercamadas durante o 

processo de secagem (Yuan et al.,2013). Quando este produto sofre um aquecimento a 150ºC 

o valor de 𝑑001 decresce para valores próximos de 8,2 Å, sem perda de grupos metóxi. Dessa 

forma, a metóxi-caulinita seca é parcialmente hidratada e, certo número de moléculas de 

MeOH ou de água estão, possivelmente, presente na região intercamadas da caulinita (Komori 

et al.,2000; Liu et al.,2018; Yuan et al.,2013). Estes resultados indicam que moléculas de 

água contribuem para o maior espaço basal (8,6Å). Quando a caulinita tratada com metanol 

está úmida, moléculas de água, metanol, além dos grupos metóxi enxertados contribuem para 

expandir a região intercamadas e resultar no maior espaço basal igual a 10,80Å (Komori et 

al.,2000). O valor de ∆𝑑001 entre a caulinita pura (Amazônia, Sigma-Aldrich e obtida do 

rejeito de mineração de ferro) (7,09Å) e caulinita metóxi-modificada sintetizada (10,8Å) é 

3,71Å, que é igual ao diâmetro da molécula de metanol, indicando que existem moléculas de 

metanol na região intercamadas do argilomineral (Zhang et al.,2013). A diminuição da 

distância basal após secagem indica instabilidade do composto de intercalação, caulinita 

metóxi-modificada (Komori & Sugahara,1998; Komori et al.,2000; Tunney & Detellier, 

1996; Yuan et al.,2013).  

Contrariando o previsto reportado na literatura, o valor de 𝑑001 apresentado para a 

metóxi-caulinita sintetizada (10,8Å) foi medido com o produto após ter sido seco sob 
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condições ambientais. Este fato pode ser atribuído a formação de um complexo estável onde 

os grupos metil direcionados para longe da superfície da folha de aluminol não estão 

totalmente presos dentro dos macro anéis (SiO6) da superfície de silicato adjacente, devido ao 

tempo de reação insuficiente, ou seja, moléculas de metanol que permanecem “soltas” na 

região intercamadas da caulinita mesmo após a condição branda de secagem contribuem para 

o maior espaço basal. Não é possível afirmar a coexistência de moléculas de metanol 

enxertadas e moléculas de DMSO não substituídas. Se fosse perceptível o pico característico 

da caulinita intercalada com DMSO, seria possível atribuir o maior espaço na região 

intercamadas da caulinita devido à coexistência dessas moléculas (Xu et al.,2015).  

 

V.6. Síntese de estruturas nanotubulares 

Observações das variações morfológicas foram realizadas utilizando Microscópio 

Eletrônico de Varredura FEG (MEV FEG), para examinar o enrolamento das camadas da 

caulinita nos procedimentos de síntese realizados em uma etapa e em duas etapas.  

Nos procedimentos em uma etapa, a chave para a mudança de morfologia é a intercalação 

de sais de amônio quaternário na região intercamadas da caulinita, o que resulta na redução da 

rigidez estrutural e enfraquecimento das ligações de hidrogênio intercamadas (Yuan et 

al.,2016). Já no procedimento em duas etapas, a desintercalação da alquilamina é o que 

promove a mudança morfológica (Matusik et al.,2009).  

Kuroda et al. (2011) mostraram que a eficiência de formação de nanotubos depende 

principalmente do tipo espécie convidada. No procedimento em uma etapa, os seguintes 

fatores são determinantes: o tipo do grupo presente na extremidade do sal de amônio 

quaternário (tipicamente chamado “grupo de cabeça” do sal de amônio), o comprimento da 

cadeia carbônica e o tipo de ânion de equilíbrio de carga (Br−, Cl−). Outro parâmetro 

importante para o enrolamento das camadas é a fraca interação entre o cátion orgânico 

(“grupo de cabeça” do agente intercalador) e a folha octaédrica metóxi-modificada. Espécies 

convidadas contendo grupos trimetilamônio ( (CH3) 3N+H) são comumente utilizadas porque 

as interações entre a espécie convidada e a superfície intercamada da caulinita metóxi-

modificada são relativamente fracas, o que permite uma matriz flexível de espécies 

convidadas intercamadas permitindo a intercalação e enrolamento simultâneo (Kuroda et 

al.,2011). Quando a interação é forte, a morfologia plana é mantida (Yuan et al.,2016). Os 

compostos orgânicos utilizados foram o brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB - 

CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3) e o cloreto de cetiltrimetilamônio (CTMACl - 

CH3(CH2)15N(Cl)(CH3)3).  
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Por outro lado, no procedimento em duas etapas uma forte interação do grupo amino com 

a caulinita metóxi-modificada leva a formação de estruturas nanotubulares, porque as espécies 

convidadas formam uma matriz rígida de espécies intercaladoras intercamadas. Além disso, o 

ajuste da interação entre o agente intercalador e o solvente promotor da desintercalação deve 

ser controlado para que atinja um grau de delaminação e enrolamento satisfatório (Kuroda et 

al.,2011). Outro parâmetro importante é a flexibilidade das moléculas convidadas. Conforme 

mostrado por Kuroda et al. (2011) quando utilizada moléculas maiores e mais flexíveis para 

intercalar a metóxi-caulinita, como octadecilamina (C18N) não há formação de nanotubos 

enquanto, quando utilizada moléculas menores como hexilamina (C6N) observa-se a 

formação de estruturas nanotubulares.  No procedimento em duas etapas, foi utilizado 

hexilamina (C6N - CH3(CH2)5NH2) como agente intercalador e 1,4-dioxano como solvente 

desintercalador.   

Amostras metóxi-modificadas de caulinita Sigma-Aldrich reagida com CTAB e com 

C6N, caulinita obtida do rejeito de mineração de ferro reagida com CTMACl e caulim da 

Amazônia reagido com CTMACl e com C6N foram testadas para síntese de estruturas 

nanotubulares. As imagens de MEV FEG mostram os produtos sintetizados. 
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i) Caulinita Sigma-Aldrich reagida com CTAB 

A Figura V.26 mostra a alteração morfológica da caulinita Sigma-Aldrich após ter 

reagido com CTAB. 

 

Figura V.26: Imagens de MEV FEG – Caulinita Sigma-Aldrich reagida com CTAB. (A) e 

(B) Estruturas nanotubulares formadas em substrato de caulinita; (C) e (D) Nanotubos 

formados e detalhe no enrolamento das placas do argilomineral. 
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ii) Caulinita obtida do rejeito de mineração de ferro reagida com CTMACl 

A Figura V.27 mostra a alteração morfológica da caulinita obtida do rejeito de mineração 

de ferro após ter reagido com CTMACl. 

 

Figura V.27: Imagens MEV FEG - Estruturas nanotubulares sintetizadas utilizando caulinita 

obtida do rejeito de mineração de ferro reagida com CTMACl. 
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iii) Caulinita Sigma-Aldrich reagida com C6N 

A Figura V.28 mostra a caulinita Sigma-Aldrich após ter reagido com C6N. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.28: Imagens MEV FEG – Estruturas nanotubulares sintetizadas utilizando caulinita 

Sigma-Aldrich intercalada com C6N e desintercalada com 1,4-dioxano. 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) (F) 
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As imagens expostas são das amostras onde foi identificada mudança morfológica. A 

quantidade de produtos apresentado está relacionada à eficiência dos estágios de 

intercalação/desintercalação e a matéria primas e reagentes utilizados no processo sintético. 

Na natureza, a transformação morfológica da caulinita planar em haloisita tubular ocorre 

devido à diminuição da rigidez estrutural dos cristais da caulinita, iniciado pela hidratação das 

camadas, e enrolamento subsequente (Robertson & Eggleton,1991; Matusik et al.,2009). 

Quando a caulinita Sigma-Aldrich metóxi-modificada reage com CTAB, as camadas do 

argilomineral começam a enrolar e é formada certa quantidade de estruturas nanotubulares. 

Entretanto, as imagens mostram também a presença de placas planas ou camadas de caulinita 

parcialmente enroladas. Estas estruturas são resultantes da incompleta delaminação e 

enrolamento das camadas de caulinita. Mesmo realizando o procedimento em temperatura 

elevada, o que facilita a difusão de moléculas orgânicas na região intercamadas da caulinita, 

possivelmente a concentração do agente intercalador e o tempo de reação foi insuficiente para 

promover uma delaminação e enrolamento eficiente (Yuan et al.,2016). Por outro lado, de 

acordo com Matusik et al.(2009) e Matusik et al. (2011) o rendimento de formação de 

estruturas nanotubulares depende da eficiência das etapas de modificação intercamadas, da 

ordem estrutural e do tamanho de partícula dos argilominerais de partida. De acordo com o 

difratograma de raios-X e as imagens de MEV FEG, a caulinita Sigma-Aldrich possui elevada 

pureza, mas é mal cristalizada, devidos aos micros defeitos identificados, entretanto, apresenta 

cristais com tamanho de partículas relativamente grandes que favorecem os processos de 

intercalação (Uwins et al.,1991; Deng et al.,2002). Estes fatores podem explicar a formação 

de estruturas nanotubulares, porém com baixa ocorrência. É possível observar que o 

comprimento das estruturas nanotubulares formada é menor que a dimensão lateral da matriz 

caulinita. Este resultado indica que algumas camadas da caulinita são fragmentadas durante a 

intercalação ou processo de delaminação, indicando possível agressividade do CTAB à 

caulinita (Kuroda et al.,2011; Yuan et al.,2013). A Figura V.26 sugere que a formação de 

nanotubos foi iniciada pela delaminação das camadas superficiais. Como resultado, estruturas 

nanotubulares permaneceram ligadas às partículas de caulinita, sugerindo que sucessivas 

etapas de intercalação possivelmente aumentará o número de placas enroladas, afetando 

camadas mais profundas dentro das partículas de caulinita (Matusik et al.,2009). 

Devido às características superficiais e baixa presença de micro defeitos na caulinita 

obtida do rejeito de mineração de ferro, é possível afirmar que se trata de um argilomineral 

mais bem cristalizado que a caulinita Sigma-Aldrich. O tamanho de partícula do cristalito das 

duas caulinitas é semelhante. A variação dos produtos sintetizados possivelmente está 
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relacionada ao sal de amônio utilizado e as características do argilomineral de partida. De 

acordo com Matusik et al. (2011) o número de camadas enroladas é proporcional a ordem 

estrutural da caulinita. Os produtos sintetizados utilizando CTMACl, mesmo apresentando 

baixo rendimento sintético, são formados por placas completamente enroladas, mostrando que 

os processos de delaminação e enrolamento foram mais intensos e, a combinação entre uma 

caulinita com melhor ordem estrutural e o CTMACl, se mostrou é mais eficaz para promover 

a delaminação e enrolamento total das camadas de caulinita, quando comparado ao 

procedimento utilizando CTAB. Além disso, os procedimentos de intercalação são mais 

eficazes em materiais de partidas mais bem cristalizados (Deng et al.,2002; Matusik et 

al.,2009). Estes resultados também indicam que o CTMACl é menos agressivo a caulinita já 

que não são observadas placas fragmentadas, e o “grupo de cabeça” do CTMACl possui 

interação mais fraca com a camada metóxi-modficiada, quando comparada ao CTAB. Além 

disso, os agentes intercaladores utilizados possuem cadeias carbônicas com mesma dimensão, 

variando apenas o volume do contra-íon, Br− ou Cl−. Quando o bromo, que possui maior raio 

atômico em relação ao cloro, está presente no sal de amônio, a cadeia carbônica adequada 

possui menor número de carbonos, o que pode justificar uma intercalação mais agressiva 

quando utilizado o CTAB (Kuroda et al.,2011).  Aumentando a concentração do agente 

intercalador (CTMACl) ou realizando repetidos procedimentos o rendimento sintético 

possivelmente será aumentado e a concentração de nanotubos na amostra aumentará. De 

acordo com Kuroda et al. (2011), Yuan et al. (2013) e Xu et al. (2015) o comprimento dos 

nanotubos de caulinita sintetizados utilizando o mesmo agente intercalador (CTMACl) foi 

100-850nm, 150-700nm e 300-2000nm, respectivamente. O produto sintetizado neste estudo 

possui dimensão média de 2990nm. Este aumento pode ser devido à dimensão lateral das 

camadas de caulinita delaminadas serem maior que as utilizadas nos estudos citados. Estes 

resultados estão de acordo com Matusik et al.(2009) que afirmam que o comprimento dos 

nanotubos depende da dimensão lateral das placas dos argilominerais delaminados. 

No produto sintetizado a partir da realização do procedimento em duas etapas (Figura 

V.28) é possível observar estruturas nanotubulares superficiais, formada pela delaminação de 

camadas superficiais do argilomineral, aderidas às partículas de caulinita, semelhante ao 

produto sintetizado utilizando CTAB. Este fato pode estar associado à baixa concentração de 

agentes intercalador/desintercalador, etapas insuficientes de intercalação/desintercalação, 

além da utilização de caulinita mal cristalizada. Outro fator que diminui o rendimento 

reacional é uma possível baixa interação entre a C6N e o 1,4-dioxano, o que implica em uma 

baixa desintercalação. Nas Figuras V.28 – E e F, é possível observar placas de caulinita com 
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maior distância interplanar basal indicando que a intercalação da alquilamina ocorreu de 

maneira eficiente. Entretanto, devido à baixa interação com o solvente a desintercalação foi 

baixa, consequentemente a formação de estruturas nanotubulares também. Ajustando a 

interação entre o composto de intercalação e o solvente desintercalador a delaminação e 

enrolamento eficiente poderá ser alcançada (Kuroda et al.,2011). 

Foram realizados testes de síntese de estruturas nanotubulares utilizando a caulinita 

presente no caulim da Amazônia e os agentes intercaladores CTMACl e C6N. Como pode ser 

observado nas figuras mostradas no tópico V.1.4, as placas de caulinita são bem definidas e 

apresentam elevada ordem estrutural, como mostrado na Figura V.5. De acordo com Uwins et 

al. (1991) e Deng et al. (2002) o tamanho de partícula interfere fortemente nos processos de 

intercalação da caulinita, sendo mais determinante que a cristalinidade do argilomineral. 

Partículas com dimensões pequenas têm baixos rendimentos nos procedimentos de 

intercalação. Conforme mencionado anteriormente, a caulinita da Amazônia, semelhante à 

caulinita Sigma-Aldrich e a caulinita obtida do rejeito de mineração de ferro, apresenta o íon 

Fe
3+

 em sua estrutura, entretanto, apenas o produto amazônico apresenta Fe
2+

 estrutural 

fazendo com que apresente menor tamanho de partícula. Isto pode justificar um menor 

rendimento na pré-intercalação com dimetilsulfóxido (76,74%), consequentemente 

ineficiência na formação da metóxi-caulinita e, a intercalação com os agentes intercaladores 

possivelmente não ocorreu ou ainda, não houve tempo suficiente para a reação de intercalação 

ocorrer, não resultando em alteração morfológica, ou seja, não foi observado formação de 

estruturas nanotubulares.  
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VI. Conclusões 

 O método adotado para concentrar a caulinita presente no rejeito de mineração de ferro 

mostrou-se eficiente, considerando o caráter exploratório e científico deste experimento, 

passando de 9,7% de caulinita no rejeito sem tratamento para 56% no produto concentrado. A 

difração de raios-X mostrou a presença majoritária de caulinita neste produto obtido a partir 

da lixiviação ácida do rejeito de mineração de ferro, tornando a fase ferrosa presente 

imperceptível à difração de raios-X. A caulinita obtida, mesmo apresentando o íon Fe
3+

 em 

sua estrutura, conforme mostrado por espectroscopia Mössbauer, foi totalmente pré-

intercalada com dimetilsulfóxido (DMSO). É possível afirmar que a caulinita metóxi-

modificada foi sintetizada, pois, conforme mostrado por Microscópio Eletrônica de Varredura 

FEG (MEV FEG), estruturas nanotubulares foram obtidas após a reação do produto metóxi-

modificado com cloreto de cetiltrimetilamônio (CTMACl).  O rendimento da reação poderá 

ser aumentado otimizando as etapas individualmente, aumentando a concentração do agente 

intercalador (CTMACl) ou realizando repetidos procedimentos de intercalação.  

 A caulinita Sigma-Aldrich possui elevada pureza, mas por ser mal cristalizada sua 

utilização para a síntese de estruturas nanotubulares é restrita. O argilomineral padrão foi 

totalmente pré-intercalado com DMSO, independente da presença de fases mineralógicas 

contaminantes e da presença de ferro (Fe
3+

) na estrutura da caulinita, identificado por 

espectroscopia Mössbauer. É possível afirmar a formação da caulinita metóxi-modificada 

devido ao enrolamento de algumas camadas da caulinita, indicando que o agente intercalador 

atingiu a região intercamadas. A intercalação da caulinita Sigma-Aldrich com o agente 

intercalador brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), a priori, não mostrou a formação de 

nanotubos com qualidade atrativa, nas condições reacionais utilizadas. O rendimento da 

reação poderá ser aumentado adequando as condições reacionais a fim de determinar uma 

possível condição ideal para o CTAB intercalar as camadas da caulinita, e consequentemente 

formar estruturas nanotubulares. No procedimento realizado em duas etapas, utilizando 

hexilamina (C6N) e caulinita Sigma-Aldrich, é possível afirmar que poucas estruturas 

nanotubulares foram sintetizadas. O rendimento da reação poderá ser aumentado adequado a 

desintercalação, ou seja, utilizar um solvente que possua melhor interação com C6N, quando 

comparado com 1,4-dioxano. Além disso, realizar repetidas etapas de 

intercalação/desintercalação. 

 Não foram obtidas estruturas nanotubulares utilizando a caulinita da Amazônia como 

matéria prima, independente do agente intercalador utilizado. A caulinita da Amazônia possui 
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íons Fe
2+

 e Fe
3+

 em sua estrutura. O tamanho de partícula do argilomineral é um parâmetro 

que interfere fortemente nos procedimentos de intercalação sendo mais significativo que o 

nível de cristalização. Diferentemente da caulinita Sigma-Aldrich e da caulinita obtida do 

rejeito de mineração de ferro, a caulinita da Amazônia, mesmo mostrando-se bem cristalizada, 

apresenta baixo tamanho de partícula, possivelmente devido à presença de íons Fe
2+

 

estrutural, o que influenciou diretamente em uma menor taxa de pré-intercalação e em uma 

ausência de intercalação, resultando em um produto com morfologia inalterada.  

 De maneira geral, o método de concentração da caulinita a partir do rejeito de mineração 

de ferro se mostrou viável. Conclui-se que os protocolos de pré-intercalação da caulinita 

foram adequados, onde a distância interplanar basal (𝑑001) passou de 7,09Å para 11,40Å, 

independente da caulinita utilizada. A caulinita metóxi-modificada foi sintetizada devido à 

obtenção de estruturas nanotubulares, o que indica que a região intercamadas foi 

hidrofobizada com grupos metóxi e tornou-se capaz de abrigar agentes intercaladores 

hidrofóbicos, além da obtenção de 𝑑001 igual a 10,80Å, característica deste híbrido. Os 

agentes intercaladores se mostraram eficientes para a síntese de estruturas nanotubulares, mas 

torna-se necessária adaptações nas condições reacionais para otimização do processo 

sintético. É importante ressaltar que a presença de íons Fe
3+

 na estrutura da caulinita não 

interferiu na eficiência dos procedimentos de pré-intercalação, metóxi-modificação, 

intercalação e obtenção de estruturas nanotubulares. Além disso, a formação de estruturas 

nanotubulares se mostrou dependente não apenas dos procedimentos de modificação 

intercamadas da caulinita, mas também do tipo de espécie convidada e do tamanho de 

partícula do argilomineral utilizado como matéria prima. 
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VII. Sugestões para trabalhos futuros 

Os resultados apresentados apontam que é possível obter caulinita de elevada pureza a 

partir do rejeito de mineração de ferro e sintetizar estruturas nanotubulares utilizando este 

argilomineral. Entretanto tornam-se viáveis algumas adaptações. Dessa forma, sugere-se 

como trabalhos futuros: 

 

 Aprimoramento da técnica de concentração da caulinita presente no rejeito de 

mineração de ferro, a fim de obter maior percentual possível do argilomineral no 

resíduo insolúvel em ácido. 

 

 Adaptação do método de obtenção da caulinita a partir do rejeito de mineração de 

ferro, partindo do procedimento de bancada para grande escala. Realização de análise 

de viabilidade econômica. 

 

 Realização de síntese de nanomateriais com o licor gerado após a lixiviação ácida do 

rejeito de mineração de ferro. 

 

 Avaliar alternativas de segregar a caulinita das demais fases mineralógicas presentes 

no rejeito de mineração de ferro. 

 

 Adaptação de condições reacionais para síntese de estruturas nanotubulares, visando 

máximo rendimento sintético e mínimo custo. Teste de reagentes que tornem o 

processo viável economicamente para utilização em grande escala. 

 

 Estudos de propriedades físico-químicas dos produtos sintetizados. 

 

 Estudo sobre possíveis aplicações dos nanomaterias sintetizados.  
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X. Apêndices 

 

APÊNDICE A – MATÉRIAS PRIMAS  

A1. Caulim 

A1.1. Classificações do caulim 

Geologicamente, o caulim pode ser classificado como (1) residual também chamado 

primário, ou (2) transportado também chamado sedimentar, resultantes de alterações de 

silicatos de alumínio, em particular os feldspatos. Embora a fase observada nestes dois grupos 

seja sólida, minerais de argila residual e transportada podem alternativamente ser gerados ou 

movidos também por uma fase em solução. Além disso, alguns caulins como argila plástica 

(ball clays) e argila de sílex podem ser produtos de sistemas coloidais (Dill,2016; 

Keller,1978). 

Mineralogicamente, o caulim pode ser classificado em monomireal ou em alguns casos 

ser compostos de mistura de diversos argilominerais do grupo caulim. Estes incluem a 

caulinita bem cristalizada, e variedades de caulinita em vários estágios de desordem (como o 

mineral das argilas refratárias), classificações imprecisas de haloisita e meta-haloisita, 

endelita (sempre variedades de 4.𝐻2𝑂) , imogoloita e alofano (Keller,1978). 

Morfologicamente, os argilominerais de caulim podem ocorrer como pilhas ou “livros”, 

comumente denominados empilhamento booklet, retas ou curvas (vermiculares), formado de 

placas de cristal ou flocos (Souza Santos, 1963). Outras morfologias dos argilominerais 

incluem tubos, “pergaminhos”, prismas que parecem ser sólidos, forma esférica a globular, e 

formas irregulares (como em alguns alofanos) (Keller, 1978). 

Texturalmente, os argilominerais do grupo do caulim pode ser euedral, isto é, limitados 

inteiramente por faces cristalinas (retas), tendendo a ser subedral, isto é, limitados 

parcialmente por faces cristalinas (retas) ou grade em flocos anedros afiados, isto é, não 

apresentam faces cristalinas (retas); ou a morfologia pode ser fina a grosseira (onde o 

grosseiro é expresso em termos de micrometros a dezenas de micrometros). Os cristais podem 

ser relativamente uniformes em tamanho como quando cristalizado diretamente da solução, 

ou excessivamente não uniforme em tamanho de partícula como observado em alguns caulins 

sedimentares. Os cristais ou partículas podem ser constituídos uniformemente por uma forma 

ou podem ser misturas de forma completamente diferentes, como pilhas de caulinita 

misturada com alongamentos tubulares de haloisita (Keller, 1978). 
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A1.2. Ocorrência do caulim 

Os caulins são derivados de alterações de minerais de rochas petrográficas, constituídos 

principalmente por caulinita, podendo apresentar diferentes minerais associados como, 

quartzo, mica, muscovita, feldspatos, minerais de ferro e titânio (Barba et al.,1997; Boschi et 

al.,2010).  

Existem vários depósitos de caulim no mundo, porém os mais relevantes são os citados a 

seguir: 

 

1. Brasil 

A localização de alguns depósitos de caulins brasileiros é mostrada na Figura X.A.1. Os 

depósitos comerciais mais importantes são os caulins sedimentares localizados na Bacia 

Amazônica (Wilson et al.,2006). As principais reservas de caulim existentes situam-se nos 

estados do Pará, Amapá e Amazonas. Os caulins são extraídos e processados para serem 

usados principalmente na indústria de papel (Murray, 2007). 

 

Figura X.A.1: Depósitos de caulim no Brasil (Adaptada de Wilson et al.,2006). 
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Caulins sedimentares são encontrados principalmente em regiões da Bacia Amazônica. O 

depósito na região do Rio Jari, um afluente do Amazonas, estado do Amapá, foi descoberta 

por volta de 1970 (Murray, 2007). Geologicamente, esta área possui sedimentos Pós-

Miocênicos, onde a maioria pertence ao Pleistoceno e o restante ao Plioceno e ao Holoceno. 

A proveniência do caulim é do embasamento Precambriano das Guianas, 50 km ao norte. Os 

sedimentos do Jari, uma vez depositados, foram submetidos a um longo processo de 

intemperismo químico e de lixiviação para formar os padrões observáveis (Murray, 2007; 

Wilson et al.,1998). O depósito do Rio Capim, ao Sul de Belém, no estado do Pará, foi 

descoberto na década de 1970. As reserva de caulim na Bacia do Rio Capim são superiores a 

500 milhões de toneladas (Murray, 2007). A região caulinífera é recoberta por sedimentos 

argilosos e arenosos (variando até arenitos finos friáveis) (Wilson et al.,1998; Wilson et 

al.,2006). As empresas CADAM (Rio Jari), PPSA (Rio Capim) e YMERYS (Rio Capim), são 

as maiores produtoras de caulim no Brasil e estão situadas na região Norte do Brasil.  

Caulim também é encontrado como produto de alteração de pegmatitos. As regiões 

pegmatíticas no Brasil estão situadas na região Sudeste (predominantemente Minas Gerais), 

em que o caulim é constituído por uma mistura de caulinita e haloisita e Nordeste 

(predominantemente Paraíba) em que os caulins são predominantemente cauliníticos (Wilson 

et al.,1998).  

Caulins derivados de rochas graníticas são encontrados principalmente no estado de São 

Paulo, restritivamente na região Sudeste. Geologicamente, o caulim consiste da alteração de 

granitos, migmatitos e gnaisses Precambrianos intensamente alterados. Nesta região existe 50-

70% de haloisita tubular (7Å) no caulim. (Wilson et al.,1998). 

Rochas vulcânicas caulinizadas são encontradas na região de São Bento do Sul, Santa 

Catarina. Geologicamente, esta região é formada por uma sequência sedimentar Pré-Deoniana 

que se superpõe de forma irregular a gnaisses e migmatitos Precambianos. Existem na área, 

dois tipos de rochas vulcânicas: i. vulcânicas ácidas (riolitos fluidos, ignimbritos, breccias e 

aglomerados); ii. vulcânicas intermediárias (audesitos e dacitos). As principais áreas 

caulinizadas foram formadas por alteração de riolitos. Algumas minas podem ser ricas em 

haloisita tubular (7Å) (Wilson et al.,1998). 

Caulins derivados de anortosito são encontrados na região de Porto Alegre. 

Geologicamente, a área consiste de migmatitos Precambrianos, granitos associados e o 

anortosito capibarita. O corpo do anortosito é um feldspato-Ca que foi caulinizado. Tubos de 

haloisita (7Å) são identificados nesta região (Wilson et al.,1998).  
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Os caulins brasileiros apresentam morfologia muito variável, onde o caulim sedimentar 

da Bacia Amazônica possui caulinita pseudo-hexagonal de diferentes tamanhos de partículas e 

quantidades variáveis de Fe e Ti. Nos caulins da Bacia Amazônica não se identifica estrutura 

tubular de haloisita. Já nos caulins das regiões Sul-Sudeste a morfologia do mineral extraído é 

uma mistura de placas planas pseudo-hexagonais de caulinitas e haloisitas tubulares. Na 

região nordeste pequenos depósitos de caulins sedimentares estão presentes, onde a 

morfologia predominante são placas pseudo-hexagonais, explorados na região sul de Recife 

no estado de Pernambuco (Wilson et al.,2006). 

 

2. EUA 

Os caulins sedimentares da Geórgia e Carolina do Sul são utilizados desde meados do 

século XVIII. Esta área é uma das duas mais extensas reservas de caulim secundário do 

mundo. A caulinita é o principal mineral presente nessas reservas, geralmente mais de 90% da 

composição mineral do caulim (Murray, 2007). 

 

3. Inglaterra 

Os maiores depósitos de caulim primário de mais alta qualidade no mundo são 

localizados em Cornwall e Devon no sudoeste da Inglaterra. Estes caulins foram descobertos 

em 1746. Dois tipos de caulinita ocorrem: um tipo placa fina e outro tipo vermiforme 

(Murray, 2007). 

 

4. República Checa 

Os depósitos de caulim da República Checa são principalmente depósitos residuais que 

foram formados por meteorização de granitos na região de Karlovy Vary. O maior depósito é 

localizado entre Podborany e Krasny e contem mais de 100 milhões de toneladas de reserva 

(Murray, 2007). 

 

5. Indonésia 

A mineração de caulim é localizada na ilha de Belitung e Bangka, localiza no mar Java, 

ao norte de Jacarta. A maioria da mineração está em Belitung. O caulim extraído é composto 

por pilhas de caulinita vermicular e placas planas juntamente com alguma haloisita tubular 

(Murray, 2007). 
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6. China 

Existem muitos depósitos de caulim primário na China, porém o maior deles é um 

depósito hidrotermal em Suzhou, localizado a sudoeste de Xangai. A zona caulinizada é em 

média de 20 metros de espessura e composta principalmente por caulinita, haloisita e quartzo. 

O único depósito sedimentar na China está localizado perto de Maoming na província 

ocidental de Guandong. Este caulim é uma areia caulinítica da idade terciária. As reservas de 

areia caulinítica nesta área são próximas a 200 milhões de toneladas, e a composição é 

aproximadamente 75-80% de quartzo e 20-25% de caulinita (Murray, 2007). 

 

A1.3. Aplicações do caulim 

Caulins são rochas compostas em grande parte por minerais do grupo caulim (caulinita, 

haloisita, dickita e nacrita) e eles podem ser formados tanto por intemperismo como por 

alterações hidrotérmicas. São muitos os usos industriais do caulim. As aplicações industriais 

da caulinita derivam de propriedades físicas e químicas favoráveis como alvura natural, grau 

de pureza, baixa carga superficial, baixa troca de íons, tamanho de partícula, não abrasividade 

e estabilidade química (Murray, 2007). A caulinita é “macia”, apresenta baixa viscosidade e 

alto teor de sólidos, é facilmente umedecida e dispersa em água e alguns sistemas orgânicos, e 

pode ser produzida com tamanho de partícula controlado (Lázaro, 2015). 

Grande parte de toda produção de caulim é utilizado na indústria de papel. O caulim é 

usado como enchimento nos interstícios da folha, que adiciona receptividade a tinta e 

opacidade a folha de papel. As propriedades do caulim de maior valor para a indústria de 

papel são a alvura, baixa viscosidade, não abrasividade, tamanho de partícula controlado e 

placas hexagonais planas (Lázaro, 2015). 

O caulim é usado como enchimento em muitos produtos de borracha. Sua adição à 

composição do produto proporciona melhor resistência à abrasão e rigidez aos produtos de 

borracha natural ou sintética. Quando se adiciona caulim, o produto de borracha é mais 

facilmente extrudado. A principal razão de se utilizar o caulim em compostos de borracha é 

sua alvura e custo atrativo em relação a outros aditivos (Lázaro, 2015). 

Caulim é usado em produtos de cerâmica branca, isoladores e refratários. Ele ajuda no 

controle preciso das propriedades de moldagem e adiciona resistência a secagem e queima, 

estabilidade dimensional e um melhor acabamento a superfície do produto. Excelentes 

propriedades dielétricas e inércia química do caulim fazem com que seja muito adequado para 

isoladores elétricos de porcelana. Em aplicações refratárias, sua estabilidade dimensional, 

baixo teor de água e elevada resistência fazem do caulim um componente importante (Lázaro, 
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2015). A caulinita é o argilomineral mais importante utilizado na fabricação de cerâmicas 

devidos as suas propriedades físicas e químicas que são transmitidas ao processamento da 

cerâmica e ao produto acabado (Murray, 2007). 

Outra aplicação especial para caulinita é para produção de zeólitas sintéticas. A caulinita 

pode ser tratada com hidróxidos de Na, Ca, Mg e K e, quando aquecidos a ~100°C converterá 

a caulinita em estruturas zeolíticas com diferentes propriedades. As zeólitas sintéticas 

apresentam inúmeras aplicações, mas são usadas principalmente como catalisadores de 

craqueamento no refino do petróleo e para remover água de correntes de gás (Lázaro, 2015; 

Murray, 2007). 

O caulim apresenta muitas outras aplicações industriais para fabricação de tinta, cimento, 

detergentes, fertilizantes, porcelana, esmaltes, inseticidas, gesso, catalisadores, produtos 

químicos, produtos têxteis, aditivos em alimentos, proteção de frutas e vegetais, carregadores 

inseticidas e pesticidas, cosméticos, etc (Lazaro 2015, Murray, 2007; Othman, 2018). 

 

A2. Haloisita 

A2.1. Ocorrência da haloisita 

Geralmente, haloisita pode ser formada pela ação da intempérie, pedogênese ou alteração 

hidrotermal de rochas ultramáficas, vidros vulcânicos e pedra-pomes, e é incomum em 

depósitos sedimentares (Joussein et al.,2005; Yuan et al.,2016). A principal ocorrência 

geológica de haloisita está em rochas alteradas hidrotermicamente, saprolitos e solos. De 

acordo com o local e gênesis, diferentes minerais podem estar associados à haloisita (Yuan et 

al.,2016). O depósito de Imerys Matauri Bay, Nova Zelândia, formado pela alteração 

hidrotermal em baixa temperatura, apresenta haloisita principalmente associada a quartzo, 

cristobalita e feldspato. Já em Dragon Mine, Utah – Estados Unidos da América, formado 

pela alteração hidrotérmica da dolomita, à haloisita estão associados caulinita, gibbsita, 

alunita e quartzo (Pasbakhsh et al.,2013; Yuan et al.,2016). A morfologia da haloisita também 

é influenciada pelas condições de cristalização e ocorrência geológica. Por exemplo, a forma 

esferoidal é encontrada quando recristalizado a partir de soluções supersaturadas de vidros 

vulcânicos e pedra-pomes (Joussein et al.,2005; Yuan et al., 2015). Entretanto, Yuan et al. 

(2015) citando Papoulis et al. (2009),  Adamo et al. (2001) e Singh & Gilkes (1992), afirmam 

que a morfologia tubular é predominante quando haloisita é formada por alteração 

hidrotermal de biotita, pelos intempéries de feldspatos em rochas graníticas e pela alteração 

topológica de placas de caulinita. 
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Em todo mundo, grandes depósitos de haloisita foram encontrados na Austrália, nos 

Estados Unidos, China, Nova Zelândia, México, Brasil, Polônia e Turquia (Yuan et al.,2015; 

Yuan et al.,2016). Contudo, comparado aos depósitos de minério de caulinita ao redor do 

mundo, depósitos de haloisita que contenham o argilomineral com elevada pureza e 

apresentem interesse econômico são relativamente raros (Yuan et al.,2016). Haloisita natural 

possui fases de impureza e variações de porosidade e morfologia nos diferentes depósitos 

(Pasbakhsh et al., 2013). Com exceção dos dois maiores depósitos, Imerys Matauri Bay 

(capacidade de 25000 toneladas por ano) e Dragon Mine (historicamente produziu 1,2 

milhões de toneladas), a extração da haloisita requer mineração seletiva (Boden et al.,2012; 

Pasbakhsh et al., 2013; Yuan et al.,2016).  

No Brasil, haloisita não tubular é encontrada no caulim sedimentar da Bacia Amazônica. 

Uma mistura de haloisita (10Å) e haloisita (7Å) é encontrada em reservas de caulins 

derivados de pegmatitas em Minas Gerais (Figura X.A.2). Nesta região, o caulim e a haloisita 

estão associados a depósitos de bauxita. O caulim extraído no estado na Paraíba não apresenta 

haloisita com morfologia tubular. Na região do estado de São Paulo é comum a ocorrência de 

uma mistura de caulim e haloisita (7Å), comumente 50-70% de haloisita. O caulim explorado 

na região de Porto Alegre possui haloisita (tubos variam de 1 a 3µm e haloisita (7Å)) e placas 

irregulares de caulinita (Wilson et al.,2006). Além desses locais, haloisita tubular é 

encontrada em municípios dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina 

(Souza Santos et al.,2009).  

 

 

Figura X.A.2: Depósitos de caulim-haloisita do estado de Minas Gerais, Brasil (Wilson et 

al.,2006). 
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A2.2. Aplicações da haloisita 

A haloisita nanotubular (HNT) apresenta excelentes propriedade mecânicas, boa 

biocompatibilidade e baixa citotoxidade. Estas características permitem a aplicação potencial 

deste material em muitos campos (Kamble et al.,2012; Yuan et al.,2015). Por exemplo, como 

enchimento para polímeros – Nanocompósitos poliméricos, onde atua para reforço mecânico, 

estabilidade térmica, retardantes de chama, anticorrosivos, entre outros (Liu et al.,2014; Yuan 

et al., 2015; Yuan et al.,2016). Outra área de aplicação dos nanotubos de haloisita é para 

transporte e liberação controlada de moléculas convidadas de agentes ativos, liberação 

controlada de medicamentos e antibióticos, e agentes que promovam a resistência ao 

crescimento de fungos (Abdullayev & Lvov, 2013; Lvov & Abdullayev, 2013; Liu et 

al.,2017; Lvov et al.,2016; Massaro et al.,2018; Pasbakhsh & Churchman, 2015; Yuan et 

al.,2016; Wei et al.,2013). HNT’s atuam como adsorvente para remediação de poluição – 

possui elevada área superficial específica, além da possibilidade de modificação química de 

superfície (Lvov et al.,2013; Matusik & Wścisło, 2014; Yuan et al.,2016) - e como nanoreator 

para síntese de materiais funcionais. HNT foi inicialmente utilizado como nanoreator 

enzimático para síntese de CaCO3 por Shchukin et al. (2005). A uréase foi incorporada ao 

lúmen da haloisita e o produto foi mergulhado em uma solução contendo alta concentração de 

CaCl2 e ureia. A ureia foi decomposta em amônia e CO3
2−

 pela catálise in situ da uréase 

carregada no lúmen. Então a precipitação de CaCO3 ocorreu no lúmen da haloisita. Também 

já foram sintetizadas no lúmen da haloisita partículas de Ag, Cu/Ni, Fe3O4 (Lvov et al.,2016; 

Yuan et al.,2015; Yuan et al.,2016). 

De acordo com Kamble et al. (2012), a nanotecnologia verde tem como objetivo o 

desenvolvimento de nanoprodutos ambientalmente seguros e menos nocivos. Nanotubos, 

nanocompósitos, nanopós, etc, do argilomineral haloisita estão surgindo como criadores de 

tendência em nanotecnologia verde. Os nanotubos de haloisita são ecologicamente corretos e 

apresentam custo muito mais atrativo em relação aos nanotubos de carbono. Nos últimos anos 

é crescente a preocupação com os efeitos dos nanotubos de carbono na saúde humana e no 

meio ambiente, devido a sua natureza potencialmente tóxica.  

 

A3. Minério de Ferro 

Na constituição da crosta terrestre, oito elementos são responsáveis por mais de 99% de 

sua composição. Os mais abundantes são oxigênio e silício, 46,4% e 28,2%, respectivamente, 

e apenas três dos metais importantes industrialmente (alumínio, ferro e magnésio) estão 

presente em quantidades superiores a 2%. Todos os outros metais úteis estão em quantidades 
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inferiores a 0,1%. O ferro é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre constituindo 

cerca de 5,6% da mesma (Wills & Napier-Munn,2006). 

Mineral é toda substância sólida, de propriedades físicas e composição química definidas, 

encontrado na crosta terrestre. Minério é toda rocha constituída de um mineral ou agregado de 

minerais que podem ser aproveitados economicamente. O mineral ou conjunto de minerais 

não aproveitáveis é denominado ganga (Luz et al.,2010). 

A combinação do ferro com outros compostos podem ocorrer de diferentes formas, 

existem muitos minerais de ferro. Os óxidos são os principais minerais utilizados para 

extração de ferro, sendo principalmente a hematita (α-Fe2O3), a magnetita (Fe3O4) e a 

goethita (α-FeOOH) (Wolff,2009). Os maiores depósitos de minério de ferro no Brasil são 

constituídos por formações ferríferas bandadas, constituídas por hematita e sílica, denominada 

itabiritos (Jesus, 2013; Wolff, 2009). 

Cerca de 99% de todo minério de ferro beneficiado é utilizado na indústria siderúrgica 

para produção de ferro-gusa em altos-fornos e do ferro esponja nos fornos de redução direta, 

que posteriormente são transformados em aço. Outras aplicações do minério de ferro são 

como carga na indústria de ferro-liga, na indústria cimenteira e eventualmente na construção 

de estradas (Jesus, 2013; Wolff, 2009). 

 

A3.1. Reservas, produção interna, dados econômicos 

De acordo com a USGS (Unites States Geological Survey) (2018), as reservas mundiais 

de minério de ferro são da ordem de 170 bilhões de toneladas, destacando-se a Austrália (50 

bilhões de toneladas), Rússia (25 bilhões de toneladas), Brasil (23 bilhões de toneladas) e 

China (21 bilhões de toneladas). Segundo Jesus & Joaquim (2016) reservas lavráveis 

brasileiras com teor médio de 43,7% de ferro, representam 16,6% das reservas mundiais.  

As principais reservas de minério de ferro brasileiras estão localizadas em: Minas Gerais 

(82,9% das reservas e teor médio de 41,5% de Fe), Pará (9,9% das reservas e teor médio de 

64,9% de Fe) e Mato Grosso do Sul (2,3% das reservas e teor médio de 62,9% de Fe) (Jesus 

& Joaquim, 2016). 

De acordo com estimativa do IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração) a produção 

brasileira de minério de ferro totalizou 430 milhões toneladas em 2017, representando uma 

exportação de 384 milhões de toneladas e um valor de 19,2 bilhões de dólares.  

O consumo interno de minério de ferro está concentrado na produção de ferro-gusa e 

pelotas e em 2015 foi estimado em 117,8 milhões de toneladas (Jesus & Joaquim, 2016). 
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A3.2. Beneficiamento do minério de ferro e geração de rejeitos 

Associada ao processo produtivo, etapas de preparação da área, extração ou lavra, 

beneficiamento e comercialização do minério de ferro, são etapas que devem ser realizadas 

para obtenção do ferro. A etapa inicial de preparação da área consiste na retirada de todo 

material sem valor econômico, denominado estéril, antes da extração do minério de ferro. A 

extração ou lavra consiste na retirada, normalmente a céu aberto, do mineral que contém um 

teor economicamente viável de ferro. Posteriormente, o material extraído é encaminhado para 

o beneficiamento para ser transformado em produtos com maior valor agregado de acordo 

com sua granulometria e características químicas (Andrade, 2014).  

A Figura X.A.3 mostra um esquema típico de beneficiamento de minério de ferro, que 

consiste no tratamento industrial que adequa a granulometria, a concentração relativa das 

espécies minerais presentes ou a forma, purifica minérios por métodos físicos ou químicos 

sem modificar a identidade física ou química dos minerais (Luz et al.,2010). 

 

 

Figura X.A.3: Fluxograma típico de tratamento de minério (Adaptada de Luz et al.,2010). 
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O minério de ferro bruto, geralmente denominado ROM – “run-of-mine”, no processo de 

beneficiamento é normalmente submetido às operações unitárias citadas a seguir (Luz et 

al.,2010):  

 cominuição: britagem e moagem; 

 peneiramento (separação por tamanhos) e classificação (ciclonagem, classificação em 

espiral); 

 concentração: gravítica, magnética, eletrostática, flotação; 

 desaguamento (deslamagem): hidrociclonagem, espessamento e filtragem; 

 secagem: secador rotativo, spray dryer, secador de leito fluidizado; 

 disposição de rejeito. 

 

Em decorrência desta etapa, grandes volumes e massa de resíduos misturados à água são 

gerados, material denominado rejeito (Andrade, 2014). O rejeito gerado na etapa de 

beneficiamento, de forma geral, é disposto em minas subterrâneas, em cavas exauridas de 

minas, em pilhas, por empilhamento a seco ou barragem de contenção de rejeitos (do tipo a 

montante, a jusante e “em linha de centro”). De acordo com a Gestão de Manejo de Rejeitos 

de Mineração, IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração) (2016), entre os métodos de 

disposição, as barragens de contenção de rejeitos ainda são as mais utilizadas. 

Rejeitos são subprodutos que apresentam, teoricamente, baixo teor do mineral de 

interesse. Entretanto, no rejeito pode estar presente um valor considerável do mineral de 

interesse devido ao fato dos minerais de ganga não estarem completamente liberados 

(partículas mistas). Isto pode acontecer devida a baixa recuperação no beneficiamento, isto é, 

os procedimentos de beneficiamento não foram adequados, ou também, devido à ausência de 

tecnologia economicamente viável (Wolff, 2009). A baixa recuperação no beneficiamento 

pode significar perdas financeiras e também um aumento no volume de rejeitos dispostos no 

meio ambiente, aumentando diretamente o impacto ambiental da atividade.  

Os rejeitos de mineração de ferro são divididos em rejeitos finos e rejeitos granulares. 

Portes (2013) citando Mendes (2008), Gomes (2009b), Milonas (2006) e Machado (2007) 

mostra que apesar da existência da fração fina nos rejeitos gerados no processo de 

beneficiamento de minério de ferro, é a fração granulométrica que controla as características 

geotécnicas do rejeito de mineração de ferro é a fração granular. Contudo, não é possível 

afirmar que os rejeitos de mineração de ferro apresentarão comportamento de areia dada sua 
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granulometria, pois os parâmetros geotécnicos também são afetados, por exemplo, pelo teor 

de ferro neste material. 

Os rejeitos finos geralmente são obtidos após a deslamagem do minério de ferro, na fase 

de concentração, sendo constituído pelas frações siltes e argilas. De acordo com Lima (2006), 

os rejeitos finos de minério de ferro (lama) são materiais plásticos e altamente compressíveis, 

transportado via tubulação e disposto em forma de lama líquida, contendo grande quantidade 

de água. A tendência é a lama possuir maior volume de argilosos, uma vez que esta é retirada 

antes de entrar no processo mineral e a presença desses argilosos neste processamento é 

inconveniente. 

Como pôde ser visto na Figura X.A.3, com o objetivo de reduzir as perdas na usina, a 

polpa contendo rejeitos, antes de ser enviada para as barragens, é processada visando à 

recuperação de água contida neles para reutilizá-la nos processos de beneficiamento. Nesse 

processamento do rejeito, certa quantidade de água presente na polpa do rejeito é removida, 

aproveitando ainda alguma parcela do rejeito que é viável de ser reprocessada, e parcelas do 

rejeito com diferentes granulometrias são separadas em função dos métodos de disposição. 

Esses processos normalmente são o espessamento, hidrociclonagem e a filtragem (Wolff, 

2009). 

O espessamento recupera a maior quantidade possível de água isenta de sólidos, através 

de espessadores. Espessadores são tanques dotados de braços rotatórios que conduzem o 

sólido em decantação para a região central do tanque, de onde são coletados e bombeados 

para o sistema de contenção da unidade. A polpa espessada (underflow) é conduzida por 

gravidade, com 55% a 60% de sólidos em peso por meio de calhas ou tubulações para 

barragens de rejeitos ou para preenchimentos de cavas, e a água recuperada (overflow) é, 

normalmente, recirculada para o processo de beneficiamento (Araújo, 2006; Wolff, 2009). 

Rejeitos filtrados também perdem grandes quantidades de água (Araújo, 2006). 

A hidrociclonagem pode ser utilizada para partição granulométrica dos rejeitos. Os 

hidrociclones tem a função de reaproveitar parte do minério antes de ser descartado, de forma 

que esta parcela possa ser reprocessada no beneficiamento. O material que deixa o 

hidrociclone pela parte superior (overflow) fica com grande quantidade de água incorporada e 

apresenta granulometria fina, compondo os rejeitos finos e ultrafinos (lama), e o material que 

deixa o hidrociclone pela parte inferior (undeflow) compõe o rejeito granular, sendo um 

material mais grosso com pouca quantidade de água. O rejeito granular pode ser reprocessado 

novamente na planta de beneficiamento ou utilizado como material de construção na estrutura 
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da barragem, enquanto a lama é lançada diretamente nas barragens de rejeito (Araújo, 2006; 

Wolff, 2009). 

Geralmente, os rejeitos ultrafinos (ou lamas) de mineração de ferro contêm teores 

elevados de alguns minerais e elementos que são inconvenientes nos processos de 

aglomeração (sinterização e pelotização) e na fabricação do aço. Normalmente a sílica, o 

fósforo, a alumina e o manganês causam efeitos indesejáveis nas etapas de produção do aço, 

alterando as propriedades do gusa, do aço e das escórias, se estiverem fora do especificado. 

Portanto, as quantidades devem ser rigorosamente controladas a fim de evitar possíveis 

prejuízos às características finais dos produtos quando fora das especificações. É importante 

considerar também que a presença elevada destes contaminantes contribui para dificuldades 

técnicas e econômicas na operação de fornos (Wolff, 2009). 

 

APÊNDICE B – PRINCÍPIOS DAS TÉCNICAS EXPERIMENTAIS UTILIZADAS 

B1. Difração de raios-X (DRX) 

Gobbo (2009) citando Cullity (1979) descreve que a difração de raios-X (DRX) 

representa o fenômeno de interação entre o feixe de raios-X incidente e os elétrons dos 

átomos de um material, relacionado ao espalhamento coerente. A técnica consiste na 

incidência da radiação em uma amostra e na detecção dos fótons difratados, que constituem o 

feixe difratado. Em um material onde os átomos estejam arranjados periodicamente no 

espaço, características das estruturas cristalinas, o fenômeno da difração de raios-X ocorre nas 

direções de espalhamento que satisfazem a Lei de Bragg (Equação X.1)(Gobbo,2009). 

 Admitindo que um feixe monocromático de determinado comprimento de onda (λ) incide 

sobre um cristal a um ângulo θ, chamado de ângulo de Bragg, tem-se: 

 

                                                            𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃                                                         (X.1) 

 

Onde, θ corresponde ao ângulo medido entre o feixe incidente e determinados planos do 

cristal (ângulo de difração), “d” é a distância entre os planos de átomos (distância interplanar 

basal) e “n” a ordem de difração, como representado na Figura X.B.1. 
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Figura X.B.1: Esquema ilustrativo do fenômeno de difração de raios-X (Gobbo,2009). 

 

Tradicionalmente, o instrumento de medida é o difratômetro com análises realizadas pelo 

método do pó. Em situações restritas para determinação de parâmetros cristalográficos utiliza-

se o método com câmara de monocristais acoplados. No difratômetro tradicional a captação 

do eixo difratado é feita por meio de um detector, segundo um arranjo geométrico com a fonte 

raios-X e a amostra, que habilita a obtenção de ângulos 2θ (Gobbo,2009). 

O feixe difratado, transformado pelo detector em forma de contagem de pontos (counts), é 

normalmente expresso através de picos que se destacam do background (ou linha de base), 

registrados num espectro de intensidade versus ângulo 2θ, constituindo o padrão 

difratométrico ou difratograma (Gobbo,2009). 

 As intensidades obtidas em cada ângulo 2θ, no difratograma aparecem como picos, 

correspondem a difração do feixe incidente por um conjunto de planos do cristal, que 

possuem mesma distância interplanar, cada uma com índices de Miller hkl. O padrão 

difratométrico representa uma coleção de perfis de reflexões individuais (ou picos difratados), 

cada qual com sua altura, área integrada, posição angular, largura e caudas que decaem 

gradualmente à medida que se distanciam da posição de altura máxima do pico (Gobbo, 

2009). 

 As informações obtidas em cada pico são a intensidade, posição angular (2θ) ou distância 

interplanar (d) e o perfil. Cada composto cristalino apresenta um padrão difratométrico 

característico, permitindo sua identificação por meio das posições angulares e intensidade 

relativa dos picos difratados (Gobbo, 2009). 

 O método Rietveld (Rietveld, 1969) mostra-se como uma excelente alternativa para 

análise mineralógica quantitativa rápida e precisa. Este método foi inicialmente desenvolvido 

para caracterização de compostos cristalinos a partir da difração de pó de nêutrons. Este 

método foi estendido para o uso de padrões de raios-X. Pode-se assumir que este método é 
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ideal para o estudo de argila e argilominerais, já que os argilominerais ocorrem apenas como 

pós finos. Um requisito importante para o método Rietveld é que os padrões de difração 

consistam apenas em reflexões de Bragg bem definidas (Wang et al.,2018). O método 

Rietveld é baseado na comparação entre as contagens (padrão de difração de raios-X) 

observadas, com um padrão calculado dos dados de estrutura (parâmetros cristalográficos) das 

fases existentes. O padrão calculado é obtido utilizando-se a célula unitária como base para a 

definição das posições dos picos, as posições atômicas e parâmetros térmicos para definição 

das intensidades, uma função analítica variando com o ângulo de Bragg para descrever a 

forma e largura dos picos e a intensidade da radiação de fundo (Guarnieri, 2005). O programa 

utiliza um algoritmo baseado no ajuste por mínimos quadrados para refinar o modelo 

estrutural teórico. Necessita-se, basicamente, para o refinamento de Rietveld, utilizar dados 

digitais de intensidade do difratograma de raios-X de boa qualidade, isto é, os picos no ângulo 

de Bragg devem ser graficamente representados por, no mínimo, dez pontos, e o incremento 

de 2 deve ser constante. São, ainda, necessárias informações sobre a forma e largura dos 

picos, os possíveis erros sistemáticos nas suas posições, além de um modelo de parâmetros 

iniciais da estrutura cristalina do material de interesse (Piccoli et al.).  

 

B2. Microscopia eletrônica de varredura 

A microscopia eletrônica de varredura permite a obtenção de imagens de alta resolução e 

elevada profundidade de foco da superfície de uma amostra. A elevada profundidade de foco 

fornece uma aparência tridimensional às imagens obtidas, muito úteis na compreensão da 

estrutura superficial de determinadas amostras (Maliska). 

  O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é composto, basicamente, por coluna 

ótico-eletrônica (canhão de elétrons e sistema de demagnificação (ou sistema de redução do 

diâmetro do feixe eletrônico)), unidade de varredura, câmara de amostra, sistema de 

detectores, sistema de vácuo e sistema de visualização de imagem (Dedavid et al.,2007; 

Maliska). A Figura X.B.2 exemplifica um esquema de construção do MEV. 
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(A)                                                                (B) 

Figura X.B.2: (A) Representação esquemática dos componentes do MEV (Dedavid et 

al.,2007); (B) Esquema geral do MEV (LFF,2014). 

 

O princípio básico de funcionamento do MEV consiste na utilização de um feixe de 

elétrons de pequeno diâmetro, gerados dentro da coluna de alto vácuo por meio da utilização 

de um canhão de elétrons. A fonte mais usual de elétrons corresponde à emissão termiônica 

gerada a partir de um filamento de tungstênio, que gera 3,4A cm2⁄  quando aquecido a 2700K. 

Alternativamente, pode-se recorrer a um filamento de LaB6 (Hexaboreto de lantânio), 

aquecido por emissão termiônica, que fornece uma maior densidade de corrente (40A cm2) ⁄  a 

uma temperatura inferior (1800K). Além do brilho 5 a 10 vezes superior, o filamento LaB6 

apresenta maior vida útil, entretanto, necessita de condição de vácuo superior em relação ao 

filamento de tungstênio (Goldstein et al.,1992; Kahn; Maliska).  

As fontes de elétrons termiônicas necessitam de altas temperaturas e apresentam brilho 

relativamente baixo (Goldstein et al.,1992). Uma alternativa livre dessas desvantagens 

direcionada basicamente para microscopia de alta resolução é o emprego de uma fonte de 

emissão eletrostática (field emission electron gun – FEG). Devido à fonte possuir uma ponta 

extremamente fina, o campo elétrico é muito alto. Como resultado, tem-se grande emissão de 

elétrons e, consequentemente uma elevada densidade de corrente (105 A cm2⁄ ). As fontes de 

emissão eletrostática podem ser aquecidas ou não. Essas fontes produzem imagens de 

altíssima resolução, como resultado da maior corrente e do menor tamanho do feixe eletrônico 

(Maliska). É indicado para aplicações em microeletrônica, estudo de nanoestruturas e 

amostras sensíveis ao feixe de elétrons, porém necessita de ultra-vácuo, baixa aceleração de 

voltagem, aliada a uma menor estabilidade do feixe de elétrons (Kahn). A Figura X.B.3 

mostra micrografias dos filamentos utilizados em MEV. 
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Figura X.B.3: Micrografia eletrônicas, obtidas por microscopia eletronica de varredura de um 

filamento de: (A) Tungstênio; (B) LaB6; (C) FEG (Adaptada de Goldstein et al.,1992). 

 

 Os elétrons gerados são acelerados por uma diferença de potencial entre o cátodo 

(cilindro Whenelt) e o ânodo. O feixe gerado passa por um sistema de lentes condensadoras 

que reduzem o seu diâmetro e por uma lente objetiva que o focaliza sobre a amostra. Acima 

da lente objetiva existem dois estágios de bobinas eletromagnéticas responsáveis pela 

varredura do feixe sobre a amostra. O feixe de elétrons interage com a amostra até 

determinada profundidade, dependendo da tensão de aceleração e do número atômico da 

amostra. Esta região é conhecida como volume de interação, o qual gera os sinais que são 

detectados e utilizados para formação da imagem e microanálise (Figura X.B.4) (LFF, 2014). 

Em geral, a resolução do MEV é determinada pelo diâmetro do feixe de elétrons, quanto 

menor, maior será a resolução alcançada, tendo como limitante o valor teórico imposto pelas 

lentes objetivas e o fato que, à medida que diminui o diâmetro do feixe, a corrente é 

diminuída simultaneamente, produzindo imagens com ruído muito alto. O problema 

relacionado à baixa corrente é resolvido pela utilização do FEG que produzem feixes com alta 

corrente e com diâmetros entre 5-10nm. Dessa forma, a combinação do FEG com uma lente 

objetiva de maior desempenho proporciona altíssima resolução (Maxwell, 2018). 

Duarte et al. (2003) citando Reed (1996) mostram que a incidência do feixe de elétrons na 

amostra promove a emissão de elétrons secundários, retroespalhados, auger e absorvidos, 

assim como raios-X característicos e de catodoluminescência (Figura X.B.4 (a)).A imagem 

gerada pela varredura mostra em tons de cinza o mapeamento e a contagem de elétrons 

secundários (SE - secondary electrons) e elétrons retroespalhados (BSE – backscattering 

electrons), por meio de detectores de SE ou detectores de BSE que estão localizados dentro da 

câmara de vácuo, emitidos pelo material analisado (Duarte et al.,2003; LFF,2014). 

 

(A) (B) (C) 
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     (A)                                                                        (B) 

Figura X.B.4: (A) Representação esquemática da região de ionização gerada na interação do 

feixe de elétrons com a superfície de uma amostra mineral – volume de interação (Adaptada 

de Gallego,2015). (B) Volume de interação: (1) Localização dos sinais emitidos pela amostra; 

(2) Relação da voltagem para elementos leves e pesados (Dedavid et al.,2007). 

 

 A imagem de SE fornece detalhes da topografia da superfície ionizada da amostra em 

tons de cinza. A resolução obtida em imagens de SE corresponde ao diâmetro do feixe de 

elétrons incidente (Figura X.B.4), podendo variar de acordo com as especificações do 

equipamento em uso. Outro fator relevante de resolução para imagem de SE são as condições 

de calibração do aparelho, tal como intensidade da corrente e condições de vácuo (Duarte et 

al.,2003). 

 A imagem de BSE é gerada pela emissão de elétrons retroespalhados e demonstra 

diferenças composicionais na região ionizada da amostra. Esta região possui um formato de 

pera e se estende desde a superfície até alguns micrômetros no interior da amostra (Figura 

X.B.4). O volume da região ionizada depende do numero atômico (Z) médio da zona de 

interação do mineral com o feixe de elétrons. As imagens BSE são representadas em tons de 

cinza, onde os tons mais claros correspondem a porções constituídas por elementos com Z 

médio maior do que aquelas com tons mais escuros. Entretanto, a resolução da imagem de 

BSE é menor que a de SE, pois as regiões de back-scattering abrangem uma área maior que 

aquelas de liberação de elétrons secundários na superfície analisada (Duarte et al.,2003). 

Devido à necessidade de interação do feixe eletrônico com a amostra, é necessário torná-

las condutoras. As camadas depositadas melhoram os níveis de emissão de elétrons, emitem 

mais elétrons que o material da amostra, facilitando a construção da imagem (Goldstein et 

al.,1992). Foi utilizado um recobrimento com carbono para tornar a amostra condutora, que 

pode ser feita através de vários processos físicos como evaporação ou deposição de íons 

(sputtering), o que facilita a construção da imagem. Geralmente o mais utilizado é o 

recobrimento por deposição de íons metálicos de ouro (Au), liga de ouro-paládio (Au-Pd) ou 
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platina (Pt), entre outros. No recobrimento a partir da evaporação, normalmente é utilizado o 

carbono. O recobrimento com carbono é utilizado para recobrir regiões da superfície em que 

os átomos de ouro não têm cobertura efetiva, uma vez que os átomos são maiores; ou ainda, 

quando não é desejada a incorporação de átomos na superfície como, por exemplo, para 

analise por raios-X para determinação de ouro ou elemento próximo a ele na tabela periódica. 

O carbono também é indicado para superfícies com diferenças de altura, já que pelo método 

de evaporação os átomos se espalham de maneira mais uniforme na superfície. (Dedavid et 

al.,2007). 

 

B3. Espectroscopia Mössbauer 

O espectrômetro Mössbauer é composto, basicamente por: fonte radioativa, transdutor, 

drive Mössbauer, detector, fonte de alta voltagem, pré-amplificador, amplificador e 

multicanal (MCA – multichannel analyzer) com analisador de altura de pulso (PHA - pulse 

high analyzer) (Figura X.B.5) (Filho, 2010). 

 

 

Figura X.B.5: Esquema do espectrômetro Mössbauer – Diagrama de blocos (Filho, 2010). 

 

Fonte radioativa 
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Basicamente, no efeito Mössbauer estão envolvidas transições nucleares decorrentes de 

absorção de raios-γ, sendo a condição de ressonância entre a fonte e a amostra conseguida 

pelo efeito Doppler (Muraoka et al.,2004). 

A espectroscopia Mössbauer requer, basicamente, uma fonte de radiação, um absorvedor 

(amostra) e um detector. A espectroscopia Mössbauer do 
57

Fe é a mais utilizada. O 
57

Fe 

excitado provem do 
57

Co radioativo da seguinte forma: um núcleo de 
57

Co captura um elétron 

de suas camadas mais internas para formar o 
57

Fe através de uma reação nuclear. O 
57

Fe 

formado está em um estado nuclear excitado. Na transição para o estado fundamental ocorre 

emissão de raios-γ com energias de 14,4keV, 122,6keV e 137keV, de acordo com a transição 

efetuada (Figura X.B.6). Para ressonância, somente o fóton γ de 14,4keV é usado, pois 

quando a energia é muito alta, o fator ƒ (fração de Mössbauer) diminui, diminuindo também a 

probabilidade de acontecer à ressonância nuclear (Silva, 2012). 

 

 

Figura X.B.6: Esquema de decaimento radioativo do isótopo 
57

Co (Silva,2012).  

 

A fonte é fixada a um transdutor que oscila entre –v e +v relativa à amostra. A energia dos 

fótons γ emitidos na direção de v varia, em razão do efeito Doppler, entre os valores      

𝐸0 (1 −
𝑣

𝑐
) e 𝐸0(1 +

𝑣

𝑐
), onde v é a velocidade instantânea da fonte e c é a velocidade da luz 

no vácuo. Este artifício permite que uma faixa de valores de energia seja coberta, de tal 

maneira que se os espaçamentos entre os níveis de energia nuclear do absorvedor e emissor 

forem diferentes, ainda assim será possível ocorrer ressonância (Silva, 2012). O espectro 
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resultante consiste na variação da taxa de transmissão versus a velocidade relativa (Ortiz, 

1993). 

Os núcleos geralmente estão localizados em campos elétricos e magnéticos, que podem 

ser gerados por elétrons do próprio átomo e cargas nas vizinhanças, possuem momento 

magnético e são carregados positivamente. A interação desse momento com os campos 

elétricos e magnéticos na região nuclear causa perturbações nos níveis de energia nuclear 

chamadas de interações hiperfinas nucleares. Essas interações são responsáveis por 

modificações no espectro Mössbauer. As interações hiperfinas se traduzem em três 

parâmetros hiperfinos: deslocamento isométrico, desdobramento quadrupolar e 

desdobramento magnético (Silva, 2012).  

O deslocamento isométrico origina-se da interação eletrostática entre a carga distribuída 

no núcleo e a carga eletrônica presente no núcleo atômico. A magnitude do deslocamento 

isométrico depende do total da densidade de elétrons s ressonante sobre o núcleo do Fe 

(Muraoka et al.,2004; Silva,2012). O espectro Mössbauer gerado por esse tipo de interação é 

chamado de singleto, com uma única linha de ressonância correspondente a energia de 

transição entre o estado fundamental e o primeiro estado excitado (Silva, 2012). 

O desdobramento quadrupolar mede o desvio da simetria cúbica ou esférica, das cargas 

externas ao núcleo, gerando um momento de quadrupolo elétrico (Muraoka et al.,2004; 

Silva,2012). A interação entre esse quadrupolo elétrico nuclear e um gradiente de campo 

elétrico que esteja presente na região do núcleo absorvedor dará origem a um desdobramento 

do nível de energia do estado excitado. Para o 
57

Fe, o estado excitado é desdobrado em dois 

níveis produzindo assim duas linhas de ressonância (Silva,2012). O espectro Mössbauer 

gerado por esse tipo de interação é chamado de dubleto (Ortiz,1993). 

A interação dipolar magnética ou efeito Zeeman nuclear consiste na interação entre o 

momento de dipolo magnético do núcleo absorvedor com um campo magnético presente no 

núcleo, gerado pela vizinhança ou por um campo magnético aplicado externamente. Para o 

57
Fe, o efeito Zeeman nuclear desdobra o estado fundamental em dois e o estado excitado em 

quatro subníveis, proporcionando um total de oito transições teoricamente possíveis. Porém, 

por regras de seleção da mecânica quântica, somente seis transições são possíveis, dando 

origem a um espectro Mössbauer com seis linhas de ressonância, chamado sexteto 

(Silva,2012). 

A espectroscopia Mössbauer é usual na identificação mineralógica em agregados 

polifásicos e avaliação das estruturas dos mesmos. É a técnica adequada de caracterização 

quando o objetivo é identificar fases de minerais compostos por ferro, sendo possível 
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identificar esse elemento em seus diversos estados de oxidação (Fe
2+ 

e Fe
3+

) (Gonçalves, 

2015). 

Quando aplicadas ao caulim, a espectroscopia Mössbauer possibilita a determinação da 

forma e a quantificação do elemento ferro presente. A forma é determinada pelas 

características do espectro obtido, e a quantificação pode ser efetuada com o auxílio de 

valores de ferro total presentes no caulim (Ortiz, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


