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INCORPORAÇÃO DE RADIONUCLÍDEOS EM NANOTUBOS NATURAIS 

ATIVADOS 

 

José Parra Silva 

 

RESUMO 

 

Os nanotubos naturais da paligorsquita, por apresentarem propriedades físicas e 

químicas específicas, têm potencial uso como nano sorventes e matrizes para 

imobilização, retenção, e solidificação de radionuclídeos presentes em efluentes 

nucleares. No processo de desenvolvimento de materiais com propriedades de 

sorção visando a incorporação e imobilização de radionuclídeos, as etapas mais 

importantes são a geração de sítios ativos simultaneamente com o aumento da 

área superficial específica e tratamento térmico adequado para conduzir ao colapso 

estrutural. Neste estudo foram avaliados parâmetros e condições determinantes no 

processo de ativação dos nanotubos naturais da paligorsquita visando a sorção de 

radionuclídeos de interesse na estrutura dos nanotubos e a avaliação posterior dos 

parâmetros que afeitam ao colapso estrutural por tratamento térmico. Por este 

estudo constatou-se que a otimização do processo de ativação ácida é fundamental 

para o aumento da capacidade de sorção de níquel usando estruturas de 

nanotubos naturais ativados. A condição otimizada de ativação superficial, 

mantendo a integridade estrutural foi removido cerca de 33,3% dos cátions de 

magnésio, equivalente a 6,30·10-4 mol·g-1 de magnésio em massa, aumentando a 

área superficial específica em 42,8%. Este aspecto permitiu a incorporação de 

mesma concentração molar de níquel presente nos rejeitos radioativos líquidos em 

um tempo de processo de 80min.  

 

Palavras chave:  Paligorsquita, nanotubos naturais ativados, ativação ácida, 

colapso estrutural, sorção, imobilização, radionuclídeos, rejeito nuclear.



 

 

RADIONUCLIDES INCORPORATION IN ACTIVATED NATURAL NANOTUBES 

 

 

José Parra Silva 

 

ABSTRACT 

 

Natural palygorskite nanotubes show suitable physical and chemical properties and 

characteristics to be use as potential nanosorbent and immobilization matrix for the 

concentration and solidification of radionuclides present in nuclear wastes. In the 

development process of materials with sorption properties for the incorporation and 

subsequent immobilization of radionuclides, the most important steps are related 

with the generation of active sites simultaneously to the increase of the specific 

surface area and suitable heat treatment to producing the structural folding. This 

study evaluated the determining parameters and conditions for the activation 

process of the natural palygorskite nanotubes aiming at the sorption of radionuclides 

in the nanotubes structure and subsequent evaluation of the parameters involve in 

the structural folding by heat treatments. The optimized results about the maximum 

sorption capacity of nickel in activated natural nanotubes show that these structures 

are apt and suitable for incorporation of radionuclides similar to nickel. By this study 

is verified that the optimization of the acid activation process is fundamental to 

improve the sorption’s capacities for specifics radionuclides by activated natural 

nanotubes. Acid activation condition optimized maintaining structural integrity was 

able to remove around 33.3 wt.% of magnesium cations, equivalent to 6.30·10-4 

g·mol-1, increasing in 42.8% the specific surface area and incorporating the same 

molar concentration of nickel present in the liquid radioactive waste at 80 min.  

 

Key words: Palygorskite, activated natural nanotubes, acid activation, structural 

folding, sorption, immobilization, radionuclides, nuclear waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

O uso de radionuclídeos para fins pacíficos, como geração de energia 

elétrica, bem como a aplicação de radionuclídeos em diversas áreas, como na 

medicina, na indústria e no monitoramento ambiental, vem recebendo uma 

considerável expansão no Brasil e no mundo na última década. Paralelamente a 

estas atividades, o aumento do volume rejeitos radioativos é inevitável (FERREIRA, 

ALEIXO, et al., 2012). 

Do setor nuclear, um dos aspectos mais importantes no impacto aos 

ecossistemas da Terra são os rejeitos radioativos que resultam das atividades 

nucleares. Os radionuclídeos presentes nestes permanecem ativos por milhares de 

anos e precisam, por isso, de rigoroso controle do descarte ou armazenagem. A 

gestão dos resíduos radioativos visa proteger as pessoas e os ecossistemas 

existentes.  

Vários tipos de rejeitos são gerados e cada um requer tratamento específico. 

Os rejeitos líquidos que apresentam níveis de radiação maiores que os limites de 

isenção especificados (CNEN, 2014), requerem, necessariamente, de tratamento 

adequado antes de serem enviados para um repositório na forma física em que se 

encontram. Nesse caso, o tratamento visa a redução de volume, remoção de 

radionuclídeos e mudança de estado físico e químico, com custo mínimo e com 

máxima segurança. 

Na literatura são descritos diversos métodos de tratamento de rejeitos 

radioativos líquidos, como filtração, precipitação, sorção/ troca iônica, evaporação 

e separação por membranas (RAHMAN, IBRAHIUM e HUNG, 2011).  

O método de sorção/troca iônica é um dos mais populares e atrativos usados 

para o tratamento de efluentes contendo radionuclídeos e metais pesados. 

Entre os materiais inorgânicos propostos para o tratamento por sorção/troca 

iônica, encontram-se diversos tipos de argilominerais, zeólitas, zeólitas sintéticas, 

carvão ativado, titânio-silicatos, fosfatos de zircônio e argilominerais pilarizados.  
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As propriedades inerentes dos argilominerais torna-los quimicamente ativos 

e sorvedores. As características químicas peculiares, associadas a escala 

nanométrica da rede estrutural com a presença de nanotubos naturais, como é o 

caso da paligorsquita, faz com que ela seja uma potencial candidata para cumprir 

os requisitos de alta sensibilidade e seletividade na extração em meio sólido-líquido 

para a remoção de íons pesados ou radioativos, somado à excelente resistência ao 

ataque hidrolítico comparada com outros argilominerais (GALAN, 2011; ZHOU e 

KEELING, 2013; MURRAY, 2000). 

Diferentes pesquisas relataram que o aumento dos sítios ativos e da área 

superficial específica mediante processos de ativação ácida, são fundamentais 

para aumentar a capacidade de sorção dos argilominerais fibrilares, como é o caso 

da paligorsquita e da sepiolita (HUSSIN, AROUA e DAUD, 2011; CHEN e WANG, 

2009; ESTEBAN-CUBILLO, PINA-ZAPARDIEL, et al., 2008). No entanto, os 

processos de ativação observados para a paligorsquita foram pouco claros 

enquanto ao papel dos cátions de magnésio na estabilidade estrutural, e na 

incorporação de radionuclídeos na estrutura dos nanotubos ativados deste 

argilomineral. Devido à falta de informações sobre estes mecanismos, este trabalho 

selecionou este método para desenvolvimento das metas propostas. 

Recentemente foi prospectado um depósito de paligorsquita no estado do 

Piauí no Brasil, com as reservas distribuídas por uma área aproximada de 700 km2, 

em corpos que alcançam mais de 500 m de comprimento e espessuras de até 17 

m (LUZ e ALMEIDA, 2008). A exploração adequada desta jazida pode resultar em 

um desenvolvimento econômico importante para a região a qual justifica o interesse 

no desenvolvimento tecnológico de produtos com alto valor agregado a partir deste 

insumo argilomineral. 

Na área nuclear não há relatos da utilização de paligorsquita como matriz de 

imobilização de radionuclídeos, mas foram observadas pesquisas visando a 

remoção de radionuclídeos de interesse presentes em efluentes nucleares (CHEN, 

GAO e LU, 2011).  
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2 OBJETIVO 

Desenvolver nanotubos naturais para uso na incorporação de 

radionuclídeos presentes em efluentes nucleares, a partir de paligorsquita 

nacional. 

Otimizar o processo de ativação ácida visando o aumento de eficiência de 

sorção, preservando a integridade estrutural dos nanotubos para a incorporação 

e imobilização dos radionuclídeos.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Rejeito radioativo 

Os materiais radioativos são resultados inevitáveis da fissão nuclear, assim 

como as cinzas e os dióxidos de carbono e de enxofre são inevitáveis na queima 

do carvão.  

No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN, 2015), define 

rejeito radioativo como “qualquer material resultante das atividades humanas, que 

contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 

estabelecidos pela CNEN, e para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista”.   

3.1.1 Gestão de rejeitos radioativos 

Gestão de rejeitos radioativos é o conjunto de atividades operacionais e 

administrativas de controle visando minimizar os custos e as doses operacionais 

durante o seu manuseio, assim como proteger a saúde do homem e do meio 

ambiente, no presente e futuro, de modo a não impor ônus indevidos às gerações 

futuras (HIROMOTO, DELLAMANO, et al., 1999).  

O fluxograma das etapas correspondentes à gestão de rejeitos radioativos é 

apresentado na FIG.1. 

 

 

FIGURA 1 - Fluxograma das etapas de gestão de rejeitos radioativos. Fonte: 
(HIROMOTO, DELLAMANO, et al., 1999). 
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No Brasil, os rejeitos radioativos classificam-se segundo a norma CNEN-NN 

8.01 (CNEN, 2014) em: 

 Classe 0: Rejeitos Isentos (RI). Nesta classe estão os rejeitos que possuem 

o valor de atividade, em massa ou volume, inferior aos respectivos níveis de 

dispensa que são apresentados na norma. 

 Classe 1: Rejeitos de Meia-Vida Muito Curta (RVMC). Os rejeitos desta 

classe possuem a meia-vida inferior ou da ordem de 100 dias, apresentam o valor 

de atividade superior aos níveis de dispensa. 

 Classe 2: Rejeitos de Baixos e Médios Níveis de Radiação (RBMN). Nesta 

classe estão os rejeitos com meia-vida superior aos da classe 1, e apresentam 

algumas subdivisões: 

- Classe 2.1: Meia-Vida Curta (RBMN-VC). Nesta classe estão os 

rejeitos de baixo e médio níveis de radiação que contêm emissores do tipo 

beta ou gama, com meia-vida inferior ou da ordem de 30 anos. Incluem-se 

concentrações de radionuclídeos emissores alfa de meia-vida longa, estes 

são limitados a 3700 kBq/kg em volumes individuais e com um valor médio 

de 370 kBq/kg para o conjunto de volumes. 

- Classe 2.2: Rejeitos Contendo Radionuclídeos Naturais (RBMN-

RN). Esta classe inclui os rejeitos de extração e exploração de petróleo que 

contêm os radionuclídeos das séries do urânio e tório em concentrações de 

atividade ou atividades acima dos níveis de dispensa estabelecidos. 

- Classe 2.3: Rejeitos contendo Radionuclídeos Naturais (RBMN-RN). 

Esta classe possui os rejeitos que contém as matérias primas minerais, 

naturais ou industrializadas, como os radionuclídeos das séries do urânio e 

do tório em concentrações de atividade ou atividades acima dos níveis de 

dispensa estabelecidos. 

- Classe 2.4: Rejeitos de Meia-Vida Longa (RBMN-VL): os rejeitos que 

não foram enquadrados nas Classes 2.2 e 2.3 e nas concentrações de 

radionuclídeos de meia-vida longa que excedem as limitações para a 

classificação de rejeitos de meia-vida curta. 

- Classe 3: Rejeitos de Alto Nível de Radiação (RAN). Esta classe 

inclui rejeitos de potência térmica superior a 2 kW/m3 e cujas concentrações 
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de radionuclídeos de meia-vida longa excedam as limitações para 

classificação como rejeitos de meia-vida curta. 

3.1.2 Fontes do rejeito radioativo 

Os rejeitos radioativos são provenientes de vários processos, como por 

exemplo, os materiais contaminados na operação de centrais nucleares, pára-raios 

radioativos fora de uso, fontes de radioterapia exauridas, materiais contaminados 

em atividades com fontes radioativas abertas, materiais radioativos utilizados para 

pesquisa e não reutilizáveis e materiais produzidos na indústria de combustíveis 

nucleares, desde a mineração à produção do elemento combustível (IAEA, 2013). 

O rejeito nuclear tem sua origem a partir principalmente de três fontes, 

descritos na FIG.2 (OJOVAN e LEE, 2014):   

 Ciclo de Combustível Nuclear (NFC) usado para a geração de energia 

elétrica e propósitos militares,  

 Instituições não-NFC (indústrias não nucleares e instituições médicas 

e de pesquisa) e  

 Resultantes de Acidentes. 

 

 

FIGURA 2 - Fontes dos Rejeitos Radioativos. Fonte: (OJOVAN e LEE, 2014). 

 

3.1.3 Fontes do rejeito radioativo líquido 

Os rejeitos radioativos líquidos são gerados durante as operações do reator 

nuclear, durante a aplicação de radioisótopos na indústria e nas diferentes 

instituições (medicina, pesquisa, etc.), assim como no descomissionamento de 
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usinas nucleares. As composições químicas e os níveis de radioatividade dos 

rejeitos gerados dependem da fonte e da operação realizada, podendo variar 

amplamente o conteúdo para ambas. A maioria das operações também produzem 

uma grande variedade de rejeitos radioativos líquidos no local, tais como os 

procedentes de chuveiros, lavanderias e laboratórios analíticos, e de serviços de 

descontaminação (IAEA, 2001).  

As principais fontes de rejeitos radioativos líquidos e as suas características 

estão apresentadas na TAB.1. 

 

TABELA 1 - Fontes do Rejeito Radioativo Líquido. 

Fonte Radioisótopos típicos Características 

 Produção de energia  Ampla variedade de 
radioisótopos de vida 
curta e de vida longa 

 Volume grande com 
composições químicas variáveis 

 Centro de pesquisa 
Nuclear 

 Pode incluir radioisótopos 
de vida longa misturados 
com os de vida curta 

 Geralmente lotes homogêneos 
com valores de pH neutros para 
a regeneração das resinas de 
troca iônica 

 Laboratórios de 
produção de 
radioisótopos 

 Grande variedade 
dependendo do 
laboratório de produção. 

 Pequenos volumes com alta 
atividade específica e altas 
concentrações químicas 

 Raio marcação e 
raio-farmácia 

 4C,3H, 32P, 35S, 125I  Grandes volumes de baixa 
atividade específica 

 Diagnóstico médico e 
tratamento 

 99Tc, 131I, 85Sr  Grandes volumes da urina dos 
pacientes 

 Indústria e plantas 
piloto 

 Depende da aplicação  Os volumes podem ser grandes 
com composições químicas 
indefinidas 

 Lavanderia e 
descontaminação 

 Ampla variedade  Grandes volumes com baixa 
atividade específica contendo 
agentes complexos. 

 

 

            Os radionuclídeos presentes nos rejeitos radioativos líquidos variam de um 

tipo de fonte para outra. No rejeito radioativo líquido podem-se encontrar 

radionuclídeos procedentes de produtos de fissão do combustível nuclear, produtos 

de ativação e produtos da transmutação de radionuclídeos ou trasurânicos 

(OJOVAN e LEE, 2014). Os principais radionuclídeos presentes nos efluentes de 

rejeitos radioativos líquidos das usinas nucleares procedentes do processo de 
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fissão nuclear são apresentados na TAB.2 (SOUSA-REIS, TEMBA, et al., 2012; 

NIKIFOROVA, TASKAEVA, et al., 2005; DLOUHY, 1982; OJOVAN e LEE, 2014). 

 

TABELA 2 - Radionuclídeos presentes em Rejeitos Radioativos Líquidos de 

efluentes nucleares. 

Produtos Radionuclídeos 
Modo de 

decaimento 

Produtos de fissão 
90Sr, 99Tc, 137Cs, 129I, 

134Cs 

β 

γ 

Produtos de ativação 
3H, 14C, 94Nb, 60Co, 63Ni, 54Mn, 55Fe,  

59Ni 

β 

EC* 

Produtos trasurânicos / 
radionuclídeos transmutados 

241Am, 242Cm, 244Cm, 235U, 238U,239Pu, 
240Pu, 241Pu  

e 242Pu 

 

α 

β 

* EC=Captura de elétrons. Não ocorre emissão de radiação nuclear. No entanto, a captura do elétron provoca a emissão de 

raios X característicos. 

3.1.4 Tratamento do rejeito radioativo líquido 

3.1.4.1 Objetivo do tratamento 

O tratamento de rejeitos radioativos primários incluem operações destinadas 

a beneficiar a segurança e a economia, alterando as características dos rejeitos, 

por meio de diferentes técnicas. Os três objetivos básicos de tratamento de rejeitos 

radioativos são (OJOVAN e LEE, 2014). 

 Redução de volume, 

 Remoção de radionuclídeos, 

 Mudança de estado físico e composição química. 

O fator de redução de volume de rejeitos (VRF) de um processo de 

tratamento é definido como a razão entre o volume inicial do volume tratado Vo e o 

volume final, após o tratamento Vf (EQ.1)  (OJOVAN e LEE, 2014): 

 

       

                 (1) 

 

Quanto maior o VRF, mais eficiente é o processo de tratamento. No entanto, 

a redução do volume conduz inevitavelmente à concentração de radionuclídeos, o 

que pode ter impacto sobre a segurança e a economia do processo. 
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O tratamento também pode levar a vários tipos de rejeitos radioativos 

secundários, tais como filtros, resinas de troca iônica e lamas contaminadas ou 

qualquer outro tipo de material usado como sorvente. Após o tratamento, 

dependendo do teor de radionuclídeos nos rejeitos, estes podem ou não necessitar 

de imobilização. 

Na maioria dos casos, o tratamento de rejeitos líquidos visa dividi-los em 

duas frações: a primeira é uma pequena quantidade de concentrado que contém a 

maior parte dos radionuclídeos e a segunda é um grande volume, cujo nível de 

contaminação é suficientemente baixo para permitir a sua descarga para o meio 

ambiente, como ilustrado no esquema da FIG.3. 

 

 

FIGURA 3 - Esquema do tratamento do Rejeito Radioativo. Fonte: (OJOVAN e 

LEE, 2014). 

 

O fator de descontaminação (DF) obtido através do processo de tratamento 

líquido é definido como a razão entre a concentração inicial de radionuclídeos no 

rejeito A0 e a concentração final (por exemplo, água purificada) após o tratamento 

Af apresentando na (EQ.2):  

 

     (2) 

 

3.1.4.2 Técnicas de tratamento 

Na TAB.3 ilustra-se as aplicações, as características e as limitações das 

principais técnicas comuns de tratamento do rejeito liquido (RAHMAN, IBRAHIUM 

e HUNG, 2011). 
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TABELA 3 - Aplicações, características e limitações mais significativas das 

principais técnicas empregadas no tratamento de Rejeitos Radioativos Líquidos. 

Fonte: (RAHMAN, IBRAHIUM e HUNG, 2011).  

Técnica Aplicação e caraterísticas Limitações 

 Precipitação   Adequada para rejeitos de grandes 
volumes e de alto conteúdo em sais 
> 1 g/L 

 Operações de baixo custo fáceis 

 Baixo DF ~10-102 para e 

, ~10-103 para ) 

 A eficiência depende do 
passo da separação sól-líq. 

 Sorção/ 
Troca-iônica 

 Boa estabilidade química, térmica e 
frente a radiação. 

 Grande escolha de produtos que 
garantem alta seletividade. 

 Trocadores orgânicos (DF~10-103) 
quando a solução apresenta baixo 
conteúdo em sais < 1 g/L ou 
trocadores inorgânicos (DF~10-104) 
quando a sorção é seletiva  

 Afetado por alto conteúdo 
em sais. 

 Problemas de bloqueio ou 
obstrução. 

 Difícil uso como materiais 
de regeneração, assim 
como a sua reciclagem  

 Evaporação  Grandes volumes 

 Técnica bem estabelecida. 

 Adequada para vários 
radionuclídeos. 

 DF > 104-106 

 Limitações de processo 
(formação de espuma, 
corrosão e a volatilidade de 
certos radionuclídeos)  

 Dificuldade de operação e 
elevado custo. 

 Ultrafiltrarão  Técnica de pre-tratamento 
posteriormente combinada com 
outras técnicas. 

 DF > ~102 (remove partículas e 
coloides) 

 Separação de sais dissolvidas de 
matérias particulados e coloidais. 

 Boa estabilidade química e 
radioativa para membranas 
inorgânicas. 

 Entupimento 

 Membranas orgânicas 
sujeitas à dose de radiação. 

 Microfiltração  Técnica de pre-tratamento 
posteriormente combinada com 
outras técnicas 

 Alta recuperação (99%) 

 Remove particulados. 

 Baixo entupimento quando lavado 
com ar na limpeza. 

 Sensível às impurezas 
presentes nos rejeitos 

 Osmose 
inversa 

 Grandes volumes com baixo custo 

 Remove os sais dissolvidos. 

 DF > 102-103 

 Estabelecido para várias operações 
em escala 

 Sistema de altas pressões, 
limitado pela pressão 
osmótica. 

 No lavado está sujeito a 
entupimento  

DF=Fator de descontaminação.  

 

Devido a existência de uma grande variedade de composições químicas e 

radioquímicas de rejeitos líquidos, um número considerável de técnicas de 
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tratamento tem sido desenvolvidas para purificar efluentes líquidos radioativos. As 

técnicas de tratamento de rejeitos líquidos mais desenvolvidas são: evaporação, 

precipitação química, sorção/troca iônica, microfiltração, osmose inversa e 

ultrafiltração. Na prática, vários métodos são usados geralmente em combinação, 

como por exemplo, evaporação seguida por sorção/troca iônica (RAHMAN, 

IBRAHIUM e HUNG, 2011). Apesar disso, na atualidade, ainda não foi estabelecida 

uma tecnologia confiável e padronizada ou uma combinação entre várias técnicas, 

que possa ser considerada como uma referência para o tratamento dos rejeitos 

radioativos líquidos, principalmente quando estes apresentam radioisótopos em 

baixas concentrações (EROGLU, YAPICI, et al., 2009). 

Pesquisas em vários países têm buscado soluções que visam o emprego de 

materiais de baixo custo e uso sustentável, assim como o melhor desenvolvimento 

das técnicas, na área de tratamento de rejeitos radioativos líquidos (RLL) (FIG.4): 

 

 

FIGURA 4 - Publicações relevantes por país nas áreas de materiais e técnicas de 

tratamento de rejeito radioativo liquido (RRL) desde 2014 - Presente. (Autor) 

 

3.1.4.3 Técnica de sorção /troca iônica 

A sorção define-se como transferência de uma substância de uma fase 

líquida para uma fase sólida – enquanto que o inverso chama-se dessorção. Esta 

retenção se dá por diversos mecanismos, cujas contribuições individuais podem 

ser difíceis de isolar (ALLEONI, CAMARGO, et al., 2009). Por este motivo, quando 
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não se conhecem os mecanismos envolvidos é comum referir-se genericamente a 

esta retenção pelo termo sorção (THOMPSON e GOYNE, 2012; SPOSITO, 1989).  

Os principais mecanismos de sorção conhecidos podem ser classificados de 

acordo com o tipo de ligação envolvida (IAEA, 2002): 

 Adsorção física. Não há troca de elétrons na sorção física, as atrações 

intermoleculares são independentes das propriedades eletrônicas das moléculas 

envolvidas. A espécie adsorvida conserva a sua natureza química. O calor de 

adsorção (Forças de Van der Waals), é baixo e, por conseguinte, este tipo de 

sorção é estável apenas a temperaturas abaixo de cerca de 150° C. 

 Adsorção química. A sorção química, ou quimissorção, envolve uma troca de 

elétrons entre sítios ativos superficiais específicos de soluto (material sorvente) e 

os íons presentes na solução, o que resulta na formação de uma ligação química. 

A espécie adsorvida sofre uma transformação, mais ou menos intensa, dando lugar 

a uma nova espécie. A quimissorção é caracterizada por uma energia de sorção 

mais elevada do que a sorção física e, portanto, mais estável em altas 

temperaturas. 

 Sorção eletrostática (troca iônica). Este é um termo reservado para as forças 

de atração de Coulomb entre íons e grupos funcionais carregados e é mais 

comumente classificada como troca iónica. A troca iônica consiste na 

simultaneidade estequiométrica e instantânea dos fenômenos de sorção e 

dessorção de íons. A sorção de metais pesados nos argilominerais é uma troca 

catiônica particular (BERGAYA, LAGALY e VAYER, 2013). Além disso, os íons de 

metais pesados podem precipitar na superfície sorvente sob a forma de hidróxidos, 

hidroxi carbonatos, ou outros sais básicos.  

Neste trabalho, o processo será denomidado de sorção devido a dificultade 

de isolar as contribuições individuais dos possíveis mecanismos envolvidos. 

Para remover cátions presentes na solução, frequentemente são utilizadas 

resinas catiônicas. Por exemplo, um trocador catiônico pode liberar seu íon 

hidrogênio em solução e adsorver um cátion metálico, Me+ existente na solução 

(EQ.3) 

   (3)                       

 

Onde, R é a parte insolúvel do trocador catiônico, H é o cátion hidrogênio 

pressente no trocador catiônico e  Me+ é o cátion metálico presente na solução.  
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A eficiência de purificação depende de parâmetros importantes como são a 

capacidade de sorção, a durabilidade química e a resistência mecânica da matriz 

(OJOVAN e LEE, 2014). 

As isotermas de sorção aportam informação sobre a concentração de uma 

espécie sorvida no trocador iônico, expressada como função da sua concentração 

na solução, em condições específicas de volume, massa e pH, a temperatura 

constante (OJOVAN e LEE, 2014).  

A concentração dos radionuclídeos nos materiais com propriedades de 

sorção ou de troca catiônica é expressada em termos de capacidade de sorção (K) 

(EQ.4). K é o número de miliequivalentes molares (mEq), moles (mol) ou miligramas 

(mg) do radionuclídeo retido por unidade de massa (g) do material sorvente (seco). 

Estes valores são constantes e característicos para um dado material e dependem 

das condições de tratamento (OJOVAN e LEE, 2014). O parâmetro de máxima 

capacidade de sorção (K), representado na EQ. 4 é o mais utilizado para 

caracterizar os materiais usados como sorventes ou trocadores iônicos 

Onde:  Co é o a concentração inicial (mg·mL-1), Ce é a concentração de 

equilíbrio dos íons na solução (mg·mL-1), V é o volume de solução (mL) e M é a 

massa do sorvente seco (g).  

  

3.1.5 Passado, presente e futuro dos materiais usados no tratamento por 

sorção/ troca iônica 

Em geral, os trocadores iônicos orgânicos são os mais utilizados para a 

remoção e concentração de radionuclídeos. No entanto, recentemente houve um 

enorme interesse na utilização de materiais inorgânicos com propriedades de 

sorção/ troca iônica para a remoção de íons metálicos e radionuclídeos na área 

ambiental, nuclear e radioanalítica química (BANERJEE, DUDWADKAR, et al., 

2014). 

As principais características que justificam o crescimento de uso dos 

trocadores iônicos ou sorventes inorgânicos ao invés dos orgânicos sintéticos, 

residem na sua alta estabilidade térmica e à radiação, assim como na 

  

 (4) 
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compatibilidade com matrizes utilizadas para a imobilização de radionuclídeos 

conjuntamente com uma alta capacidade e seletividade na remoção de 

determinados radionuclídeos. Além de possuírem elevada estabilidade química e 

razoável funcionamento em um intervalo de pH mais amplo (BANERJEE, 

DUDWADKAR, et al., 2014).  

Existe uma extensa variedade de materiais inorgânicos com propriedades 

de sorção/ troca iônica citadas na literatura. As zeólitas naturais foram os primeiros 

trocadores iônicos usados na purificação de efluentes na escala comercial 

(CLIFFORD, 1999). Na última década, em relação à remoção específica de alguns 

radionuclídeos, os materiais propostos foram: zeólitas (DELKASH, 

BAKHSHAYESH e KAZEMIAN, 2015), zeólitas sintéticas (DELKASH, 

BAKHSHAYESH e KAZEMIAN, 2015), carvão ativado (PYRZYNSKA e 

BYSTRZEJEWSKI, 2010), titânio-silicatos (PAVEL e POPA, 2014)  fosfatos de 

zircônio (MOLLER, BESTAOUI, et al., 2011), argilominerais (GASKOVA e 

BUKATY, 2008; GALUNIN, ALBA, et al., 2011; QIU, YU, et al., 2013) e 

argilominerais pilarizados (SYLVESTER, CLEARFIELD e DIAZ, 1999). 

Na atualidade, tem se destacado considerável atenção na síntese de 

materiais nanocristalinos aumentando as suas aplicações industriais (BANERJEE, 

DUDWADKAR, et al., 2014). O potencial dos nanomateriais inorgânicos, visando a 

remoção de íons tóxicos ou radionuclídeos, não tem sido suficientemente explorado 

e na atualidade é escassamente relatado. 

Os nanomateriais possuem uma área superficial específica extremadamente 

alta, reatividade e um grande número de sítios ativos para a sorção, considerando 

que os seus análogos micrométricos possuem limitações químicas e físicas, em 

termos de área superficial específica, sítios ativos e cinéticas de reações de sorção 

(LEE, KIM, et al., 2016).  

Dentre os nanomateriais sintéticos estudados na literatura podem-se 

destacar: nanotubos de carbono (STAFIEJ e PYRZYNSKA, 2007; PYRZYNSKA e 

BYSTRZEJEWSKI, 2010), grafeno (ZHAO, LI, et al., 2011), nanocompósitos de 

silicato em camadas de polímero (PAVLIDOU e PAPASPYRIDES, 2008) e 

nanopartículas formadas por metais ou óxidos metálicos como o nano-cério 

vanádio (BANERJEE, DUDWADKAR, et al., 2014). O número de estudos 

observados sobre nano-adsorventes fundamentados em nanomateriais naturais é 
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muito mais reduzido que dos nanomateriais sintéticos. Um dos nanomateriais 

naturais pesquisados na literatura são as nano-zeólitas  (LEE, KIM, et al., 2016). 

Na evolução das pesquisas na gestão de rejeitos, um fenômeno que focou 

e vem recebendo considerável atenção é a imobilização dos radionuclídeos nos 

próprios materiais usados como sorventes ou trocadores iônicos, visando a 

imobilização das espécies após o tratamento de redução de volume do rejeito 

(ROBINSON, 1962; KOMARNENI e ROY, 1978). 

 No caso dos argilominerais, também existem estudos visando o uso como 

“barreiras de confinamento”, necessárias para evitar a migração de radionuclídeos 

para fora dos repositórios finais (VILLA-ALFAGEME, HURTADO, et al., 2015). 

A imobilização dos radionuclídeos nos argilominerais após o tratamento de 

redução de volume de rejeito radioativo, é acompanhada por processos térmicos 

(AMPHLETT e WARREN, 1956; SINHA e KRISHNASAMY, 1996, RASHID e 

GHAFFAR, 2010).  Se a matriz usada para a retenção de íons radioativos for inerte 

à radiação e atender os critérios específicos da cada país, como resistência 

mecânica, estabilidade térmica, compatibilidade química, carregamento de rejeito, 

resistência à biodegradação, lixiviação e radiação (IAEA, 2002), podem ser 

armazenados até o decaimento final na mesma matriz ou compatibilizados com 

uma matriz sólida inerte (cimento, vidro, plástico) para a sua disposição final 

(SINHA e KRISHNASAMY, 1996; LIMA, BOSH e BULBULIAN, 2007; RASHID e 

GHAFFAR, 2010; WANG e WAN, 2015) 

 

3.1.6 Proposta e motivação do uso de nanotubos naturais ativados para 

incorporar radionuclídeos 

Dentre os filosilicatos usados como nanotubos naturais na engenharia de 

materiais (PASBAKHSH e CHURCHMAN, 2015), encontram-se dois argilominerais 

como possíveis candidatos a remoção de radionuclídeos: a paligorsquita e a 

sepiolita.  

Na FIG.5 ilustra-se a representação esquemática dos nanotubos naturais, a 

célula unitária e a formula teórica da paligorsquita. 
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FIGURA 5 - Representação esquemática dos nanotubos naturais, dos canais 

externos da estrutura e da célula unitária da paligorsquita. (Autor) 

 

A paligorsquita e a sepiolita, pertencem ao mesmo grupo argilomineral e 

possuem propriedades físico e químicas similares (GALAN e SINGER, 2011), 

ambos têm sido estudados na literatura para a remoção de metais radioativos, 

pesados ou tóxicos (Ni2+, Co2+, Cu2+, Cd2+, Zn2+, etc.), apresentando consideráveis 

capacidades de sorção (CHEN, ZHAO e WANG, 2007; FAN, SHAO, et al., 2009; 

HE, ZHU, et al., 2011; QIU, YU, et al., 2013). 

Além disso, para estes argilominerais foram relatados mecanismos de 

ativação superficial que tem por objetivo aumentar a área superficial específica e o 

número de sítios ativos, sendo estas as duas principais características que 

requerem os materiais usados nos processos de sorção/troca iônica (CHEN, ZHAO 

e WANG, 2007; ESTEBAN-CUBILLO, PINA-ZAPARDIEL, et al., 2008; HUO e 

YANG, 2012). 

A motivação principal para realizar este estudo de incorporação de 

radionucídeos foi a possibilidade desenvolver um processo de ativação superficial 

para incorporar radionuclídeos de forma eficaz em nanotubos naturais ativados da 

paligorsquita, estudando o papel da lixiviação dos cátions de magnésio na 

estabilidade estrutural e na incorporação dos radionuclideos presentes nos 

efluentes nucleares. Tendo por base os estudos apresentados por ESTEBAN-

CUBILLO, PINA-ZAPARDIEL, et al. (2008), para a sepeolita. Aumentando portanto 

a capacidade de sorção deste argilomineral. 

Adicionalmente, para estes argilominerais fibrilares foi observada na 

literatura a possibilidade do colapso estrutural irreversível dos nanotubos por 

tratamento térmico (GONZÁLEZ, PESQUERA e BENITO, 1993; ESTEBAN-
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CUBILLO, PINA-ZAPARDIEL, et al., 2008), o que possivelmente podera contribuir 

para a imobilização de radionuclideos anteriormente incorporados na matriz. 

O número de publicações utilizando a paligorsquita vem aumentando na 

última década, destacando-o como um argilomineral de interesse (FIG.6). 

 

 

FIGURA 6 - Número de publicações científicas realizadas utilizando paligorsquita. 

(Autor) 

 

O estudo desta classe de materiais naturalmente nanoestruturados para 

aplicações como nanosorventes de radionuclídeos vem de encontro à solução de 

um problema crescente que é a geração de efluentes radioativos decorrentes de 

atividades nucleares nos mais diversos setores de aplicação desta tecnologia. 

Neste sentido, a contribuição na redução de volume de rejeitos por adensamento 

para a disposição final, inertização e imobilização por processos de aprisionamento 

em nanotubos da paligorsquita, constitui uma interessante contribuição ambiental.  

A existência de grandes depósitos de paligorsquita em território nacional, 

concretamente no estado do Piauí (Brasil), viabiliza este estudo e justifica o grande 

interesse no desenvolvimento tecnológico de produtos com alto valor agregado a 

partir deste insumo argilomineral. 

 

3.2 Seleção dos cátions procedentes do rejeito radioativo  

No rejeito radioativo líquido podem-se encontrar cátions radioativos 

procedentes de produtos das reações de fissão no combustível nuclear (90Sr, 99Tc, 
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137Cs, 129I,134Cs, etc.), de produtos de ativação (94Nb, 60Co, 63Ni, 54Mn, 59Ni, etc.) e 

de produtos da transmutação de radionuclídeos ou transurâncios (235U, 238U,239Pu, 

240Pu, 241Pu e 242Pu, etc.), como se ilustrou na TAB.2. 

Os íons seleccionados neste trabalho para simular os efluentes radioativos 

foram o níquel (Ni2+), o e o estrôncio (Sr2+). Estes elementos foram adicionados a 

partir de íons inativos, provenientes dos sais de NiCl e Sr(NO3)2. Optou-se por 

trabalhar com os solutos inativos pois, além de não apresentarem risco, segue-se 

um dos princípios gerais da Gestão de Rejeitos Radioativos que é não-geração de 

rejeitos desnecessários. Estes íons foram selecionados, porque seus 

radioisótopos, o 63Ni e o 90Sr, são considerados potencialmente críticos. 

 

3.2.1 Niquel-63 

Dos seis principais isótopos radioativos do níquel, apenas dois - o níquel-59 

e o níquel-63 - têm meias vidas suficientemente longas como para justificar 

preocupação. As meias-vidas de todos os outros isótopos de níquel são inferiores 

a seis dias. O Ni-59 decai com uma meia-vida de 75.000 anos por captura de 

elétrons, e o Ni-63 decai com uma meia-vida de 96 anos, emitindo uma partícula 

beta (PETERSON, MACDONELL, et al., 2007).  

As propriedades radioativas dos principais isótopos radioativos do níquel 

estão representadas na TAB.4. 

 

TABELA 4 - Propriedades radioativas dos principais isótopos radioativos do 

Níquel. Fonte: (PETERSON, MACDONELL, et al., 2007). 

Isótopo Meia-

vida 

(anos) 

Atividade 

especifica 

(Bq/g) 

Modo de 

decaimento 

Energia de radiação (MeV) 

Alpha 

() 

Beta 

() 

Gamma 

() 

Ni-59 75000 3,03·109 EC - 0,0046 0,0024 

Ni-63 96 2,22·1012  - 0,017 - 

Ci = Curie, g = grama, e MeV = Mega eléctron volts. 

 

Ambos os radionuclídeos estão presentes em rejeitos procedentes de 

efluentes nucleares líquidos e são produzidos por ativação de nêutrons. Estes são 

gerados por ativação neutrônica no processo de fissão, no qual um átomo de 
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urânio-235, geralmente, se divide de forma assimétrica em dois grandes 

fragmentos denominados produtos de fissão com números de massa em torno de 

90 e 140, mais dois ou três nêutrons. Estes nêutrons podem causar fissões 

adicionais (produzindo uma reação em cadeia), escapar do reator ou irradiar 

materiais nas proximidades (PETERSON, MACDONELL, et al., 2007).  

Um número importante de componentes do reator é feito de várias ligas de 

aços que contêm cromo, manganês, níquel, ferro, cobalto e, podem absorver 

nêutrons e transformam-se em radionuclídeos radioativos, como o Ni-63 e Ni-59 

(PETERSON, MACDONELL, et al., 2007). 

Nos seres vivos, o níquel radioativo apresenta um perigo para a saúde 

devido à radiação beta e gama. Para o corpo humano, a principal preocupação está 

associada com o aumento da probabilidade de indução de câncer (PETERSON, 

MACDONELL, et al., 2007) 

3.2.2 Estrôncio-90 

O estrôncio-90 (Sr-90) tem uma meia vida suficientemente longa (29 anos) 

para justificar preocupação dos organismos que regulam a segurança das 

instalações nucleares. As meias vidas de todos os outros radionuclídeos de 

estrôncio são menores do que 65 dias. O estrôncio-90 decai para ítrio-90, emitindo 

uma partícula beta, e o ítrio-90 decai por emissão de uma partícula beta mais 

energética com uma meia vida de 64 horas decaindo para o zircónio-90.  

As propriedades radioativas do estrôncio e do radionuclídeo associado no 

decaimento estão representadas na TAB.5. 

 

TABELA 5 - Propriedades radioativas do estrôncio e do radionuclídeo associado 

no decaimento. Fonte: (PETERSON, MACDONELL, et al., 2007). 

Isótopo Meia-

vida 

Atividade 

especifica 

(Bq/g) 

Modo de 

decaimento 

Energia de radiação (MeV) 

Alpha 

() 

Beta 

() 

Gamma 

() 

Sr-90 29 anos 5,18·1012  - 0,20 - 

Y-90 64h 2,032·1016  - 0,94 < 

Ci = Curie, g = grama, e MeV = milhão eléctron volts, a “<” significa que a energia de radiação é menor que 0,001 MeV. As 

propriedades do Itrio-90 estão inclusas porque este radionuclídeo resultado do decaimento do estrôncio. 
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O Sr-90 também é produzido durante as reações de fissão nuclear a partir 

do U-235, possuindo um rendimento durante o processo de cerca de 6% atómico. 

O estrôncio-90 encontra-se na composição dos rejeitos radioativos resultantes do 

processamento do combustível nuclear irradiado e nos efluentes associados ao 

funcionamento dos reatores e instalações nucleares (PETERSON, MACDONELL, 

et al., 2007). 

O Sr-90 é perigoso para a saúde, se ingerido. Devido à similaridade química 

com o cálcio (Ca2+), o Sr-90 tende a acompanhá-lo, sendo assimilado pelos seres 

vivos, concentrando-se em superfícies ósseas e medula óssea, e como sua meia-

vida radioativa é relativamente longa (29 anos) torna o um dos produtos mais 

perigosos de contaminação radioativa. Tumores ósseos e nas células sanguíneas 

da medula óssea são a principal preocupação para a saúde (PETERSON, 

MACDONELL, et al., 2007). 

 

3.3 Argilominerais 

As argilas e os argilominerais, modificados ou não, serão reconhecidos como 

os materiais do século XXI, devido à sua abundância, baixo custo, aplicabilidade e 

por serem ambientalmente amigáveis (BERGAYA, THENG e LAGALY, 2006). 

SOUZA-SANTOS, 1989, define argila como um material natural, terroso, de 

granulação fina (< 2µm) que quando umedecido com água apresenta plasticidade, 

e é constituída essencialmente por um grupo restrito de minerais que recebem o 

nome de argilominerais. 

Devido à sua origem, as argilas contêm em geral matéria orgânica, sais 

solúveis, areia (quartzo), feldspato, mica, pirita, calcita, clorita, sulfatos, sulfetos, 

carbonatos e outros minerais residuais, além dos próprios argilominerais. 

Os argilominerais são silicatos hidratados de alumínio ou magnésio, que 

pertencem à família dos filossilicatos (do grego phyllos: folhas), de estrutura 

cristalina na forma de lamelas ou fibras (SOUZA-SANTOS, 1989). 

Os argilominerais são constituídos por folhas, planos ou camadas de 

tetraedros de silício e oxigênio, e por folhas, planos ou camadas de octaedros de 

alumínio ou magnésio, oxigênio e hidroxilas como apresentado na FIG.7. Cada 

unidade das folhas constituídas por tetraedros de silício e oxigênio (SiO4) FIG.7.a, 

compartilha, nas duas dimensões, três dos quatro átomos de oxigênio com os 
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tetraedros vizinhos, formando anéis de seis tetraedros (anéis hexagonais), FIG.7.b; 

essa camada é denominada de “folha siloxano” ou simplesmente de “folha 

tetraédrica (T)” (MOTT, 1988). Essas folhas podem unir-se a outras folhas, 

formadas por octaedros de magnésio ou alumínio e oxigênio (MgO6 ou AlO6) 

FIG.7.c, e que passam a ser denominadas de “folha octaédrica (O)”, através do 

compartilhamento dos átomos de oxigênio, FIG.7.d. 

 

 

FIGURA 7 - Representação de: (a) tetraedro de silício, (b) folha tetraédrica, (c) 

octaedro de magnésio ou alumínio e (d) folha octaédrica. (MANGONI, 2014). 

 

Vários tipos de argilominerais apresentam um excesso de carga negativa 

devido às substituições por íons de menor valência, como por exemplo, íons Al3+ 

substituindo os íons Si4+ das folhas tetraédricas, ou ainda substituição de Al3+ por 

Mg2+ nas folhas octaédricas. Tais substituições, entretanto, são consideradas 

isomórficas por não causarem distorção na estrutura cristalina, uma vez que estes 

íons possuírem tamanhos similares.  Estes filossicatos são classificados de acordo 

com o tipo de cátion presente na folha octaédrica. Se o cátion presente for bivalente, 

como o Mg2+, todos os sítios octaédricos estarão ocupados, e é classificado como 

do tipo trioctaédrico. Se o cátion for trivalente como Al3+ ou Fe3+, somente 2/3 dos 

sítios estarão ocupados e, neste caso, o argilomineral é denominado dioctaédrico. 

Estes minerais também são classificados de acordo com o tipo de camada 

considerando a razão entre as folhas tetraédricas e as octaédricas em: i) camadas 

do tipo 1:1 quando têm uma folha tetraédrica e uma octaédrica (também conhecidas 

com “TO”); ii) camadas do tipo 2:1 quando apresentam duas folhas tetraédricas e 
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uma octaédrica interna (também conhecidas como ”TOT”) (SOUZA-SANTOS, 

1989). 

O Comitê International pour l’Étude dês Argiles (CIPEA), recomenda a 

subdivisão dos argilominerais cristalinos em: a) Argilominerais lamelareis, e b) 

argilominerais fibrilares (SOUZA-SANTOS, 1989). 

Os minerais contidos nas argilas são classificados e conhecidos por grupos, 

por exemplo, com base nas semelhanças em composição química e/ou na estrutura 

cristalina, e são geralmente derivados de um mineral de origem. Uma classificação 

dos argilominerais pode ser realizada segundo o tipo de reticulado cristalino 

(lamelar ou fibroso), segundo a disposição estrutural (1:1 ou 1:2) e segundo o 

grupo, o subgrupo e a espécie, como apresentando na TAB.6 (SOUZA-SANTOS, 

1989). 

 
TABELA 6 - Classificação dos argilominerais. 

Classe Geral Família Grupo Camada octaédrica Argilominieral 

Estrutura 
lamelar 

1:1 

Caulinita Dioctaédrica 
Nacrita, Caulinita, 

Haloisita 

Serpentina Trioctaédrica 
Antigorita, Crisolita, 

Amesita, Cronstedita 

2:1 

Esmectita Dioctaédrica 
Beidelita, Nontronita, 

montmorillonita 

 Trioctaédrica Saponita, Hectorita 

Vermiculita Dioctaédrica Vermiculita 

 Trioctaédrica Vermiculita 

Mica Dioctaédrica 
Muscovita-Illita, 

Flogopita 

 Trioctaédrica 
Biotita-Lediquita, 

Lepidolita 

Talco-
pirofilita 

Dioctaédrica 

Trioctaédrica 

Pirofilita 

Talco 

Clorita 
Dioctaédrica 

Trioctaédrica 

Dombassita 

Clinocloro, 
Chamosita 

Estrutura 
fibrilar 

2:1 
Paligorsquita Di/Trioctaédrica Paligorsquita 

Sepiolita Trioctaédrica Sepiolita 
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Os argilominerais em geral encontram-se em forma de placas lamelares ou 

fibras e apresentam pelo menos uma das suas dimensões em escala nanométrica, 

resultando como consequência em grandes áreas superficiais quimicamente ativas, 

i.e., com grande capacidade de sorção (UTRACKI, 2004). 

 

3.3.1 Sítios ativos nos argilominerais 

A reatividade superficial dos argilominerais pode ser descrita com base em 

seus sítios ativos. Os sítios ativos podem ser descritos e definidos com base na sua 

localização, arranjo geométrico dos átomos da superfície, composição química e 

acessibilidade (JONSTON, 1996).  

Para se compreender as interações entre as espécies iônicas com a 

superfície do argilomineral, é necessário conhecer as propriedades químicas e 

físicas da superfície que contribuem na sua reatividade. Estas interações 

geralmente envolvem um ou mais dos seis sítios ativos descritos a seguir: 

 Segundo JONSTON (1996), os possíveis sítios ativos predominantes nos 

argilominerais são: 

 Superfície neutra do siloxano. 

 Sítios de substituição isomórfica. 

 Cátions metálicos trocáveis e cátions estruturais. 

 Moléculas de água ao redor do cátion trocável. 

 Sítios hidrofóbicos. 

 Sítios nas bordas ou arestas das lamelas com exposição dos grupos 

silanol e aluminol. 

 

3.3.1.1 Superfície neutra do siloxanos 

A superfície menos reativa encontrada em argilominerais é a camada 

formada pelos tetraedros de silício (siloxano) que é neutra em argilas que não 

apresentam substituições isomórficas (FIG.8). Como cada átomo de oxigênio faz 

ligações covalentes com dois átomos de silício, esses átomos de oxigênio da 

superfície externa (camada siloxano) tornam-se doadores fracos de elétrons, não 

sendo capazes de fazer fortes interações com, por exemplo, as moléculas de água. 
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A superfície neutra comporta-se como uma base de Lewis fraca e tem característica 

predominantemente hidrofóbica (MANGONI, 2014) 

 

 

FIGURA 8 - Sítios ativos dos argilominerais 2:1: superfície dos grupos siloxanos. 

Fonte: (MANGONI, 2014). 

 

3.3.1.2 Sítios de substituição isomórfica 

As substituições isomórficas conferem às argilas uma superfície basal 

carregada com carga negativa permanente. Em sistemas naturais essa deficiência 

de cargas é compensada pela presença de um cátion trocável (MANGONI, 2014). 

 

3.3.1.3 Cátions metálicos trocáveis e cátions estruturais 

Os cátions do interior dos tetraedros e octaedros também são chamados de 

“cátions metálicos estruturais”. A natureza do cátion e o teor de água influenciam 

significativamente à acidez de Lewis na superfície dos argilominerais dando lugar 

a sítios ativos, como apresentado na FIG.9 (MANGONI, 2014) 

 

FIGURA 9 - Sítios ativos dos argilominerais: Cátions metálicos trocáveis e cátions 

estruturais contendo esfera de coordenação insaturada. Fonte:(MANGONI, 2014). 
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3.3.1.4 Moléculas de água ao redor do cátion trocável 

Há dois ambientes distintos de sorção de água nas argilas: a) moléculas de 

água coordenadas diretamente ao cátion metálico trocável e b) moléculas de água 

sorvidas nos poros intersticiais, nos espaços interlaminares entre os cátions 

metálicos trocáveis ou nos sítios polares na superfície externa (MANGONI, 2014). 

Nesses dois ambientes essas moléculas de água são fontes de acidez de 

Brönsted, pois a água pode doar prótons, como é descrito na FIG.10. Essa acidez 

de Brönsted na superfície dos argilominerais pode ser bastante elevada e depende 

da natureza do cátion metálico trocável e da quantidade de água presente. 

Observa-se que quanto maior a razão carga / raio do íon metálico no espaço 

interlamelar, maior o caráter ácido de Brönsted da argila. Quanto menor o grau de 

hidratação do íon, maior a sua acidez (JONSTON, 1996). 

 

.  

FIGURA 10 - Sítios ativos dos argilominerais: moléculas de água polarizadas ao 

redor de cátions trocáveis e cátions nas arestas. Fonte: (MANGONI, 2014). 

 

3.3.1.5 Sítios hidrofóbicos 

Os sítios hidrofóbicos surgem das reações das argilas com cátions 

orgânicos, que geram as chamadas “argilas organofílicas”, tornando-as 

hidrofóbicas, como ilustrado na FIG.11 (MANGONI, 2014).  
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FIGURA 11 - Sítios ativos dos argilominerais: Sítios hidrofóbico. Fonte: 

(MANGONI, 2014). 

 

3.3.1.6 Sítios nas bordas ou arestas das lamelas com exposição dos grupos 

silanol e aluminol 

Os sítios ativos na forma de grupos silanol e aluminol são gerados, em geral, 

a partir dos grupos hidroxila localizados nas bordas rompidas das lamelas; por isso 

são os sítios reativos mais abundantes (MANGONI, 2014). Os sítios AlO-H e SiO-

H podem interagir através de ligações de hidrogênio para adsorver espécies 

catiônicas ou moléculas acumuladas nas interfaces. Nesses grupos OH pode haver 

a dissociação do íon H+, gerando carga negativa nas arestas, essas cargas 

geradas são dependentes do pH do meio, como ilustrado na FIG.12 (MC BRIDE, 

1994). Devido ao caráter anfótero dos grupos silanol e aluminol, é possível 

incorporar espécies catiônicas presentes nas soluções aquosas variando o pH. 

 

 

FIGURA 12 - Sítios ativos dos argilominerais: Grupo silanol e aluminol.  Fonte: 

(MANGONI, 2014). 
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Este tipo de sítios ativos (grupos silanol) são os predominantes nos 

argilominerais tipo paligorsquita e sepiolita, os quais apresentam nanotubos 

naturais devido à sua peculiar estrutura fibrilar. Para estas argilas, foram 

encontrados trabalhos em condições de pH variando de ≈0 até 9 (ESTEBAN-

CUBILLO, PINA-ZAPARDIEL, et al., 2008; 2010).  

De acordo com o intervalo de pH considerado, identificam-se grupos silanol 

protonados (0<pH<3), neutros (3<pH<5,5) e desprotonados (5,5<pH<8,5). 

Outras reações podem ocorrer além da protonação/ desprotonação dos 

grupos silanol e aluminol. Por exemplo, em valores de pH inferiores a 4 e superiores 

a 11, observa-se solubilização dos octaedros de alumínio e magnésio. Em pH 

superior a 9-10, observa-se que os tetraedros de silício começam a solubilizar 

gerando íons silicato em solução (DUCA, GABORIAUDA e THOMA, 2005). 

À medida que o pH diminui, o próton começa a competir com o cátion na 

região interlamelar ou em outros lugares accessíveis, promovendo reação de troca 

iônica. 

A presença de sítios ativos é de fundamental importância nos processos de 

sorção como podem ser a troca iônica, a adsorção e a estabilização coloidal, entre 

outros (GOMES, 1988; AGUIAR, NOVAES e GUARINO, 2002). 

 

3.3.2 Troca iônica nos argilominerais 

A troca catiónica é um processo pelo qual um cátion ligado a um sítio ativo 

sobre uma superfície é substituído por um cátion presente na solução. Tanto nas 

zeólitas como nos fiilossilicatos, os cations trocáveis podem estar localizados tanto 

nas superfícies externas como nas superfícies internas (BERGAYA, LAGALY e 

VAYER, 2013). 

A capacidade de troca iônica é uma característica importante dos 

argilominerais, pois resulta no desequilíbrio de suas cargas elétricas e pode 

influenciar fortemente suas propriedades físicas e químicas.  

Define-se essa capacidade como o número de íons trocados por unidade de 

massa ou volume do trocador. Para capacidade de troca catiônica (CTC), a unidade 

recomendada pela IUPAC é miliequivalentes por 100g (mEq/100 g) (BERGAYA, 

LAGALY e VAYER, 2013). 
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 A CTC dos argilominerais em geral está relacionada com a carga existente 

nas camadas. A medida da CTC é equivalente à carga da camada somente quando 

todos os cátions de compensação da rede podem ser trocados.  

A troca iônica depende tanto das propriedades do trocador quanto das 

propriedades dos íons submetidos à troca. A afinidade de um íon por um trocador, 

isto é, a “trocabilidade” iônica depende principalmente de três fatores (BRANDÃO, 

2011). 

• Carga elétrica do íon: quanto maior a carga do íon, maior será a força com 

que ele é atraído pelos grupos funcionais de carga oposta, ou seja, maior 

será a sua capacidade de troca. Também será mais difícil removê-lo no 

processo de regeneração do trocador.   

• Raio iônico: no caso de íons equivalentes, a magnitude de seus raios é 

decisiva para sua capacidade de troca, pois entre cátions de mesma 

valência, a seletividade aumenta com o raio iônico.  

• Raio de hidratação: quanto maior o volume do íon, menor será o seu campo 

elétrico em solução e, menor será o seu grau de hidratação (CASES, 

BEREND, et al., 1997).  Para uma mesma série de íons, o raio hidratado é 

geralmente inversamente proporcional ao raio iônico do elemento (AGUIAR, 

NOVAES e GUARINO, 2002).  

Na FIG. 13, pode-se observar que o tamanho dos raios iônicos das espécies 

catiônicas hidratadas descritas são afirmações estatísticas sobre uma população 

de íons, os quais podem mudar em extensão da hidratação em escalas de tempo 

muito curto. Assim, os valores representados graficamente são medias ao longo do 

tempo do raio hidratado de muitos cátions da mesma espécie em condições de 

pressão e temperatura determinadas (P= 1 atm e T= 25 ºC) (STRAWN, BOHN e 

O'CONNOR, 2015). 
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FIGURA 13 - Raio iônico (R) Vs raio iônico hidratado (RH). Fonte: (STRAWN, 

BOHN e O'CONNOR, 2015) 

 

A capacidade de troca devido as ligações rompidas aumenta com a 

diminuição do tamanho de partículas e pode, portanto, ser aumentada por qualquer 

tratamento que conduza a formação de novas superfícies. O pH de uma argila 

resulta, em parte, da natureza dos íons trocáveis presentes. Não é possível 

preparar uma argila 100% monoiônica em hidrogênio, visto que ocorre a 

degradação do retículo cristalino pela penetração de íons-hidrogênio na camada 

octaédrica com a perda de alumínio. (SOUZA-SANTOS, 1989). 

A troca iônica pode ser aniônica se os íons trocados forem ânions e catiônica 

se os íons trocados forem cátions. Neste trabalho a possível reação iônica 

envolvida é catiônica. 

 

3.3.3 Efeitos da radiação nos argilominerais 

Os argilominerais tem diferentes susceptibilidades frente à radiação, 

apresentando danos que variam ao longo de várias ordens de grandeza da 

irradiação de 100 KGy para Brucita e Caulinita, 1000 KGy para montmorillonita e 

paligorsquita e 30000 KGy para gibsita. Dos argilominerais testados a caulinita 
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apresentou o maior número defeitos induzidos pela radiação e foi o argilomineral 

mais susceptível à dose de radiação (GORE e SNAPE, 2014). 

Os efeitos da radiação ionizante (partículas alfa, beta e raios gama) sobre 

filossilicatos foram estudados por meio de irradiação gama artificial. Concluindo que 

radiações ionizantes com moderada energia (intervalo de MeV) não afetam a 

estrutura dos argilominerais estudados para doses experimentais abaixo de 105 Gy 

(ALLARD, BALAN e CALAS, 2013). 

 

3.4 Paligorsquita 

A paligorsquita é um argilomineral que possui um grande interesse para 

aplicações industriais devido ao conjunto de suas propriedades físicas e químicas 

tais como área superficial elevada, microporosidade, alta cristalinidade e estrutura 

fibrosa na forma de nanotubos naturais, que irão refletir na sua textura 

característica, comportamentos de sorção, propriedades ópticas como também no 

comportamento coloidal, reológico e catalítico (FERNÁNDEZ, TIMÓN, et al., 2013).  

A paligorsquita é utilizada pela indústria como veículo de fertilizantes, 

pesticidas, fármacos e purificador de água. Na indústria petrolífera ela é utilizada 

como fluido de perfuração. Também tem aplicações como absorvente de óleos, 

graxas e “pet littler” (ALMEIDA e CHAVES, 1995; VIEIRA-COELHO, SOUZA-

SANTOS e SANTOS, 2007) 

  Anualmente, o consumo de paligorsquita está estimado em 1.000.000 

Toneladas, onde os Estados Unidos (EEUU) são os maiores produtores (93% da 

produção mundial). O valor comercial do argilomineral irá depender de sua pureza 

local, variando entre 250-450 US $/Tonelada (2007) (VIEIRA-COELHO, SOUZA-

SANTOS e SANTOS, 2007).  

Desde o ponto de vista histórico e cultural, a paligorsquita foi usada por 

antigas civilizações na fabricação do destacado e misterioso pigmento hibrido 

conhecido como “azul maya” (FERNÁNDEZ, TIMÓN, et al., 2013).  

Os principais depósitos de paligorsquita, no Brasil, estão situados no 

município de Guadalupe-PI, distribuídos por uma área de cerca de 700 km2. 

Embora já se tenham realizados vários trabalhos de pesquisa com bons resultados 

visando principalmente um maior e melhor aproveitamento desse argilomineral, tem 

se observado que a comercialização deste material no estado de Piauí é muito 
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pequena (LUZ e ALMEIDA, 2008). Segundo informações do Distrito do DNPM 

(2004), apenas uma empresa estava em atividade, testando o mercado da 

paligorsquita para clarificação de ceras, óleos vegetais e minerais e sebo bovino 

(LUZ e ALMEIDA, 2008). 

 

Características físicas e químicas 

 

A paligorsquita é um argilomineral hidratado de hábito fibroso, sendo um 

filossilicato alumino magnésico do tipo 2:1.  

A paligorsquita apresenta uma estrutura cristalina constituída por duas 

camadas tetraédricas ligadas por uma camada octaédrica central por meio de 

oxigênios comuns. A estrutura fibrosa destes argilominerais é devida à inversão 

das camadas tetraédricas a cada 4 posições, nas quais os tetraedros invertidos das 

bordas compartem um mesmo oxigênio. Ou seja, os oxigênios basais do ápice das 

folhas tetraédricas são invertidos periodicamente em relação às bases tetraédricas 

o que dá lugar a formação de nanotubos naturais estruturais, resultando em uma 

estrutura semelhante até certo ponto à das zeólitas. Na estrutura da paligorsquita 

pode haver algumas substituições isomórficas, como por exemplo, nas camadas 

octaédricas que geralmente estão ocupadas por Mg2+, podem ser trocados pelos 

cátions Al3+ ou Fe3+ e nas camadas tetraédricas que podem trocar os cátions de 

Si4+ por cátions de Al3+. 

Das cinco posições octaédricas que existem na estrutura da paligorsquita 

apenas quatro das posições estão ocupadas, consequentemente a paligorsquita 

aparece como sendo um argilomineral intermediário entre dioctaédrico e 

trioctaédrico, como pode se apreciar na FIG.14b, a estrutura idealizada da célula 

unitária da paligorsquita, cujas dimensões espaciais são de 1,27 x 1,79 nm, está 

representada na FIG.14a (GALAN e SINGER, 2011). 

A estrutura cristalina é balanceada eletricamente, e existem diferentes 

fórmulas químicas teóricas propostas na literatura, onde a primeira foi proposta por 

Bradley (BRADLEY, 1940) correspondendo a Si8Mg5O20(OH)2(H2O)44(H2O). Drits e 

Sokolova realizaram outra proposta para a fórmula química teórica da paligorsquita 

como Si8Mg2Al2O20(OH)2(H2O)44(H2O) (DRITS e SOKOLOVA, 1971). No entanto, 

estas propostas não se ajustavam com paligorsquitas de diversas origens. 

Finalmente, a fórmula proposta por Bailey (BAILEY, 1980) na EQ.5 e que expressa 



45 
Revisão da literatura 

a molécula em função do grau de substituição dos cátions das camadas octaédrica 

e tetraédrica respeitando a variação química no argilomineral. Atualmente é a mais 

utilizada para calcular a fórmula química da paligorsquita, quando esta não se 

ajusta às formulas teóricas anteriormente citadas.  

 

(Si8 – x R3+
x) (Mg5 − y – z R3+

y V•
 z) O20(OH)2(H2O)4.4(H2O).E2+

(x − y + 2z)/2   (5) 

 

Na EQ.5, R3+ representa comumente os cátions de Al3+ e Fe3+ e V• 

representa a vacante octaédrica. E2+ representa os cátions trocáveis existentes nos 

canais ou nanotubos e essa quantidade (x − y + 2z)/2, assume-se igual ao excesso 

de carga correspondente a metade da célula unitária.  

SUÁREZ, GARCÍA-ROMERO, et al. (2007), propuseram uma classificação 

dos diferentes tipos existentes de paligorsquita baseada tanto na porcentagem de 

alumínio na composição química do argilomineral como nos valores de difração 

correspondes à reflexão d200. 

De acordo com os deslocamentos da célula unitária, a estrutura cristalina da 

paligorsquita pode ser ortorrômbica (grupo espacial Pnmb), monoclínica (grupo 

espacial C2/m) ou uma mistura entre as duas (FERNÁNDEZ, TIMÓN, et al., 2013).  

Estudos mostram que as moléculas de água presentes no interior dos canais 

da paligorsquita interagem com a estrutura de duas formas distintas (FERNÁNDEZ, 

TIMÓN, et al., 2013). A primeira a ser identificada foi a água ligada aos cátions de 

magnésio (localizados na posição M1 da FIG.14.b) atendendo às necessidades de 

coordenação. O segundo tipo foi identificado como água zeolítica, e interage tanto 

com as moléculas de água coordenadas na estrutura como com as presentes nas 

folhas tetraédricas. Além disso, existem grupos hidroxilos (identificados como 

grupos OH- na FIG.14.a) no interior dos sítios octaédricos. Portanto, cada célula 

unitária cristalina contém normalmente oito moléculas de água (FIG.14). Quatro 

moléculas de água estão ligadas duas a duas nos cátions de magnésio situados 

nas bordas da camada octaédrica (FIG.14.a) e quatro moléculas de água zeolitica 

localizadas dois a dois dentro dos canais internos em ambos os lados da célula 

unitária (FIG.14.a). A água zeolítica é perdida facilmente a uma temperatura 

relativamente baixa (inferior a 120ºC).  As duas moléculas pertencentes aos grupos 

hidroxilos ligadas aos cátions dioctaédricos (Al,Fe) ou trioctaédricos (Mg), 
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(localizados na posição M2 da FIG.14.b), localizadas no interior da célula unitária 

(FIG.14.a) e a agua estrutural localizada nas bordas são perdidas na temperatura 

de 300 a 550ºC. 

 

 

FIGURA 14 - a) Estrutura da paligorsquita (duas células unitárias) projetada no 

plano (001) e b) disposição octaédrica. Fonte: (YAN, LIU, et al., 2012). 

 

A perda da água estrutural a temperaturas superiores a 300ºC irá provocar 

uma mudança da estrutura durante a qual produz-se o colapso ou “folding” 

estrutural por rotação em torno de um eixo das ligações Si-O-Si que ligam as 

camadas tetraédricas invertidas da paligorsquita (PREISINGER, 1963). 

GONZÁLEZ, PESQUERA e BENITO (1993), examinaram as modificações 

estruturais da paligorsquita por análise térmica sob vácuo. Os autores afirmaram 

que o colapso ou “folding” estrutural começa na temperatura de 125ºC, temperatura 

na qual a microporosidade diminui. O “folding” estrutural é reversível até à 

temperatura de 300ºC. Acima desta temperatura de tratamento térmico a 

modificação estrutural é irreversível. Na FIG.15 apresenta-se o esquema estrutural 

antes e após o colapso estrutural dos nanotubos na temperatura de tratamento 

acima de 300ºC. 
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FIGURA 15 - Esquema do colapso ou "folding" estrutural da paligorsquita durante 

o tratamento térmico (T). Fonte: (GONZÁLEZ, PESQUERA e BENITO, 1993). 

 

BOUDRICHE, CALVET, et al. (2012) estudaram as modificações estruturais 

da paligorsquita após tratamento térmico no intervalo 100-1000ºC, e identificaram 

modificações em duas faixas de temperatura: Nas temperaturas inferiores a 500ºC 

produz-se a perda de massa devido a uma saída das moléculas de água 

(superficial, zeolítica e estrutural) e das hidroxilas ligadas na estrutura, preservando 

a morfologia fibrilar, apesar de um rearranjo estrutural. Nas temperaturas 

superiores a 500ºC, ocorre uma coalescência das partículas (sinterização) e, como 

consequência, a partir desta temperatura ocorre a redução da área e volume dos 

microporos e também da área superficial específica. Em altas temperaturas, novas 

fases cristalinas aparecem e a morfologia fibrilar é afetada significativamente 

devido à completa fusão das fibras da paligorsquita. 

Deste modo é patente que o tratamento térmico na paligorsquita produz um 

colapso ou “folding” estrutural irreversível que pode ser favorável para a aplicação 

proposta neste trabalho. 

As propriedades nanoestruturais da paligorsquita combinadas com a sua 

elevada área superficial específica, tem como resultado um argilomineral com 

potencial uso como material sorvente (CHEN, ZHAO e WANG, 2007).  

A sorção pode ser produzida por interação de espécies catiônicas com 

determinados sítios ativos da superfície e/ou pela troca catiônica. Existem três 

possíveis sítios ativos presentes na paligorsquita (JONES e GALAN, 1988; 

SERRATOSA, 1979), relatados como: 

 Oxigênios na camada tetraédrica,  

 Mg coordenado na água nas bordas da camada octaédrica e  

T > 300ºC 
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 Grupos silanol (SiO-H). 

 

As características estruturais e morfológicas da paligorsquita determinam a 

presença de um grande número de terminações de sílica na superfície externa da 

camada tetraédrica das fibras. Devido à ruptura da ligação Si-O-Si, esta é 

compensada com uma carga residual aceitando um próton (Mx) ou uma hidroxila 

(OH), para formar grupos silanol (SiO-H). Estes grupos ocorrem em intervalos de 

aproximadamente 0,5 nm ao longo dos nanotubos que formam as fibras da 

paligorsquita, e a sua quantidade pode ser relacionada com as dimensões dos 

nanotubos ou com imperfeições na rede cristalina (SERRATOSA, 1979), como se 

observa na FIG.16. 

A modificação por ativação ácida de argilominerais fibrilares, do tipo 2:1, 

como é o caso da paligorsquita, produz a remoção dos cátions presentes na 

camada octaédrica gerando uma quantidade maior de sítios ativos na forma de 

grupos silanol. Os grupos silanol localizados nos nanotubos ou canais internos do 

argilomineral, podem ser gerados sem, contudo, provocar a ruptura das ligações 

Si-O-Si da camada tetraédrica, contribuindo para um número maior de sítios ativos, 

sem que ocorram modificações estruturais significativas (ESTEBAN-CUBILLO, 

2007). 

 

 

FIGURA 16 - Localização dos grupos silanol na paligorsquita (Autor) 

 

Todos estes sítios podem ser seletivos e específicos para a sorção de 

determinados cátions ou moléculas presentes em soluções aquosas de diferentes 

efluentes. 
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O mecanismo de sorção de diferentes cátions metálicos tanto para 

paligorsquita como para a sepiolita, gera controvérsia na literatura e foi investigado 

por diferentes autores (ALVAREZ-AYUSO e GARCIA-SANCHEZ, 2003; 

ESTEBAN-CUBILLO, 2007; LAZAREVIć, JANKOVIć-ČASTVAN, et al., 2007; 

CHEN, ZHAO e WANG, 2007;  WANG, CHEN e WANG, 2007; FAN, SHAO, et al., 

2009; CHEN, GAU e LU, 2011). 

ALVAREZ-AYUSO e GARCÍA-SÁNCHEZ (2003) estudaram a sorção 

seletiva de vários metais (Pb, Cu, Zn e Cd) em função da facilidade de hidrólise dos 

mesmos, sugerindo os grupos silanol como os principais atores na sorção destes 

metais pela paligorsquita. Também ressaltam que a predominância na sorção como 

esperado ocorre nas bordas da estrutura devido a maior facilidade de rompimento 

das ligações Si-O.  

ESTEBAN-CUBILLO (2007) estudou o papel da lixiviação dos cátions de 

magnésio na estabilidade estrutural da sepiolita no processo de ativação ácida e 

na incorporação de cátions presentes em solução. O autor demonstrou que para 

tratamentos fortemente ácidos por curtos períodos de tempo é possível incorporar 

cátions no interior dos nanotubos da sepiolita, sorvidos nos sítios ativos (grupos 

silanol) gerados pela lixiviação dos cátions de magnésio da estrutura, mantendo a 

estabilidade estrutural. O resultado mais expressivo deste estudo foi à obtenção 

das condições favoráveis da ativação ácida da sepiolita para a incorporação do Ni2+ 

em concentrações similares ao Mg2+ lixiviado mantendo intacta a sua estrutura 

original. 

CHEN, ZHAO e WANG (2007) também comprovaram a eficiência da 

ativação em meio ácido para a ativação da paligorsquita nos estudos de remoção 

de Cu (II) em solução aquosa, sem se preocupar pela integridade estrutural. 

BOUDRICHE, CALVE, et al. (2015) obtiveram a máxima capacidade de 

sorção do Pb2+ pela paligorsquita submetida a prévio tratamento de moagem. Este 

resultado foi atribuído à quebra da estrutura fibrosa da paligorsquita (Si-O-Si), 

devido ao intenso tratamento de moagem o que, provavelmente, gerou um maior 

número de sítios ativos na forma de grupos silanol proporcionando uma maior 

capacidade da sorção. Por outro lado, FRINI-SRASRA e SRASRA (2010), ao 

avaliarem os parâmetros que envolviam a adsorção do Pb(II) na paligorsquita 

natural e modificada por ativação ácida com HCl, observaram que a ativada 

apresentou melhor capacidade de sorção. 
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Deste modo é patente que a ativação ácida é o método mais indicado para 

a ativação dos argilominerais fibrilares promovendo uma maior área superficial 

específica e maior número de sítios ativos do material que são as duas importantes 

características que requerem os materiais usados como sorventes.  

É possível realizar o tratamento de ativação ácida para melhorar as 

propriedades físicas e químicas da paligorsquita, visando a incorporação de 

radionuclídeos de interesse nos nanotubos que a compõem. Contudo, um dos 

resultados pode ser a destruição parcial da estrutura (GALAN, 1996; NETO, 

ALMEIDA e CARVALHO, 1993). Esta destruição parcial da estrutura possivelmente 

poderá impedir a incorporação e posterior imobilização dos radionuclídeos no 

interior dos nanotubos naturais ativados embora a morfologia fibrosa seja 

preservada. 

O objetivo deste estudo é viabilizar a técnica de ativação de superfície para 

preparar os nanotubos naturais da paligorsquita para o processo de incorporação 

de radionuclídeos presentes em efluentes nucleares.   

As condições de tratamento para a ativação irão depender da origem do 

material (CORMA, MIFSUD e SANZ, 1987; ZHANG, WANG, et al. ,2010; 

OLIVEIRA, ACCHAR, et al., 2013; FRINI-SRASRA e SRASRA, 2010; MYRIAM, 

SUÁREZ-BARRIOS e MARTIN-POZAS, 1998), do tipo e concentração do ácido 

(ZHANG, WANG, et al., 2010) e da temperatura e do tempo de ativação (CORMA, 

MIFSUD e SANZ ,1987; XAVIER, SANTOS, et al., 2014; OLIVEIRA, ACCHAR, et 

al., 2013; SANCHEZ-DELRIO, MARTINETTO, et al., 2006; FRINI-SRASRA e 

SRASRA, 2010; MYRIAM, SUÁREZ-BARRIOS e MARTIN-POZAS, 1998). 

Para este trabalho a integridade estrutural da paligorsquita e, portanto, dos 

nanotubos naturais que a compõem, é uma das condições mais importantes a 

considerar, e ela é influenciada tanto pela severidade do ataque ácido, como pela 

temperatura e tempo de permanência em solução ácida (CORMA, MIFSUD e SANZ 

,1987; ZHANG, WANG, et al., 2010; XAVIER, SANTOS, et al., 2014; OLIVEIRA, 

ACCHAR, et al., 2013; FRINI-SRASRA e SRASRA, 2010; MYRIAM, SUÁREZ-

BARRIOS e MARTIN-POZAS, 1998). 
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3.4.1 Efeitos da radiação na paligorsquita 

A paligorsquita é praticamente inerte aos efeitos das radiações ionizantes. 

Nos estudos realizados por PUSHKAREVA, KALINICHENKO, et al. (2002) não 

foram observadas mudanças estruturais para a faixa de radiação ionizante (107 Gy) 

3.5 Mecanismo de incorporação e imobilização dos cátions 

Há vários materiais e mecanismos utilizados para a incorporação e 

imobilização de metais (HUSSIN, AROUA e DAUD, 2011).  

ALVAREZ-AYUSO e GARCIA-SANCHEZ (2003) sugeriram que a troca 

catiônica do Mg estrutural existente nas bordas da camada octaédrica é o principal 

mecanismo que envolve a sorção de Cd e Zn nos argilominerais fibrilares. O raio 

iônico hidratado similar dos cátions envolvidos (Mg, Cd e Zn) foi estabelecido como 

condição necessária para a troca. Este fato também foi reportado por ESTEBAN-

CUBILLO (2007), propondo o autor o tamanho do raio hidratado como condição 

necessária para a escolha dos metais a incorporar na sepiolita ativada. Por outro 

lado, LAZAREVIć, JANKOVIć-ČASTVAN, et al. (2007) sugeriram que uma maior 

eletronegatividade dos metais a incorporar esta ligada com uma maior tendência 

do íon para formar complexos na superficie dos argilominerais fibrilares, indicando 

que íons mais estaveis na solução tem uma afinidade menor para sorção específica 

em uma superficie sólida, embora os raios hidratados dos cátions envolvidos sejam 

similares. 

Os valores de carga iônica, raio iônico, potencial iônico, eletronegatividade 

e raio hidratado dos cátions de magnésio (Mg2+), níquel (Ni2+) e estrôncio (Sr2+) 

estão representados na TAB.7. 

 

TABELA 7 - Carga iônica, raio iônico, potencial iônico, eletronegatividade e raio 

hidratado dos cátions de magnésio (Mg2+), níquel (Ni2+) e estrôncio (Sr2+). 

Cátion 
Carga 

iônica (Z) 

Raio iônico 

(R, nm) 

Potencial 

iônico 

(Z/R) 

Eletronegatividade 

Raio 

hidratado 

(RH, nm) 

Mg2+ +2 0,086 23,255 1,31 0,428 

Ni2+ +2 0,083 24,096 1,91 0,404 

Sr2+ +2 0,140 14,285 0,95 0,412 
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O mecanismo de incorporação de radionuclídeos nos nanotubos naturais 

ativados da paligorsquita visando a integridade da estrutura, seguido do colapso 

estrutural para imobilizar os radionuclídeos previamente incorporados, não foi 

observado na literatura. Este mecanismo foi observado apenas para a sepiolita 

(ESTEBAN-CUBILLO, 2007), o qual é relatado no presente capítulo.  

A fórmula teórica da sepiolita (Mg8Si12O30(OH)4(H2O)4.8H2O) e a célula 

unitária são semelhantes às da paligorsquita, apresentado ambos argilominerais 

características físicas e químicas similares. 

Em estudos realizados com a paligorsquita e a sepiolita (WANG, CHEN e 

WANG, 2007; CHEN, ZHAO e WANG, 2007; ESTEBAN-CUBILLO, 2007), 

observou-se que ao diminuir o pH para valores inferiores a 3 por meio do tratamento 

ácido, produz-se a dissolução dos cátions de magnésio que envolvem a estrutura 

dos nanotubos naturais, dando lugar a sítios ativos na forma de grupos silanol, em 

concordância com a EQ.6.  

 

Mg8Si12O30(OH)4(H2O)4.8H2O + 2xH+↔ Mg8-XSi12-2XO30-2X(SiOH)2X(OH)4(H2O)4.8H2O + xMg2+ (6) 

 

ESTEBAN-CUBILLO (2007), afirmou que uma vez gerados os sítios ativos 

na sepiolita e protonados os grupos silanol (em pH fortemente ácido), o metal a 

incorporar pode ser adicionado na solução que contém o argilomineral em 

suspensão, em concentrações molares similares ao Mg anteriormente lixiviado. 

Após completa homogeneização da solução, o pH deve ser elevado de forma 

controlada, produzindo-se tanto a incorporação dos cátions metálicos na estrutura 

na forma de silicatos (formando complexos superficiais com os grupos silanol), 

segundo a EQ.7, como a precipitação do metal em forma de hidróxidos ou 

oxihidróxidos. Este último fato é indesejável e ocorre sempre que o pH da solução 

seja maior que o pH de precipitação do metal. 

 

Mg8-XSi12-2XO30-2X(SiOH)2X(OH)4(H2O)4.8H2O + xM2+ ↔ Mg8-xMxSi12O30(OH)4(H2O)4.8H2O  (7) 

 

A incorporação dos cátions na sepiolita em forma de silicatos é devida 

fundamentalmente ao caráter anfótero dos grupos silanol nos quais ocorre a 

protonação em meio ácido, formando complexos catiônicos (positivos), e também 
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desprotonação em meio básico, formando complexos aniônicos (negativos) 

(CHEN, ZHAO e WANG, 2007; ESTEBAN-CUBILLO, PINA-ZAPARDIEL, et al., 

2008). 

O esquema representado na FIG.17, ilustra o comportamento de formação 

dos grupos silanol em função do pH do meio.  Os grupos silanol comportam-se 

como centros ativos de Lewis onde tem lugar a sorção das espécies catiônicas 

presentes na solução.  

 

 

FIGURA 17 - Caráter anfótero do grupo silanol (Autor). 

 

Uma vez introduzidos os metais na sepiolita ativada, realiza-se um 

tratamento térmico em condições de temperatura suficiente para se favorecer a 

reação e ativar mecanismos que tem como consequência o colapso da estrutura 

devido possivelmente à eliminação de água estrutural. Este tipo de reação 

termodinamicamente favorecida resulta em uma reestruturação da rede cristalina 

da sepiolita (ESTEBAN-CUBILLO, 2007).  

De este modo, com o tratamento térmico adequado a estrutura da sepiolita, 

colapsa irreversivelmente, imobilizando no seu interior os cátions metálicos 

incorporados nas camadas octaédricas da matriz (ESTEBAN-CUBILLO, 2007). 

Até o presente não se encontrou na literatura estudos de ativação e colapso 

estrutural dos nanotubos de paligorsquita e em especial para a paligorsquita 

extraída das lavras nacionais visando por estes processos potencializar sua 

aplicação como sorventes de radionuclídeos presentes em efluentes nucleares. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento experimental busca adequar os nanotubos naturais da 

paligorsquita para a incorporação de radionuclídeos em concentrações similares 

aos cátions de magnésio lixiviados da estrutura, por meio de um processo de 

ativação ácida superficial otimizado, sem produzir modificações estruturais 

significativas, para posteriormente serem imobilizados por colapso estrutural via 

tratamento térmico.   

 

4.1 Materiais de partida 

Para este estudo utilizou-se: 

 Paligorsquita obtida a partir de uma lavra da região do estado de Piauí 

(Brasil), no município de Guadalupe. O material previamente moído e 

classificado, foi caracterizado como recebido sem nenhum tratamento 

adicional.  

 Os radionuclídeos foram simulados utilizando:  

o Nitrato de estrôncio (Sr(NO3)2 (PA), >99.0%, Sigma-Aldrich) 

o Cloreto de Niquel (NiCl2 (PA), >99.0%, Sigma-Aldrich) 

 Demais reagentes:  

o Ácido Clorídrico, HCl (P.A) 37%, Synth 

o Hidróxido de Sódio (NaOH P.A, Synth) 

 

4.2 Técnicas de caracterização 

4.2.1 Análise química  

4.2.1.1 Florescência de Raios X por Dispersão de Energia (FRX-EDS) 

A técnica semiquantitativa de espectrometria de fluorescência de raios X por 

dispersão de energia, FRX-EDS foi utilizada para determinar a composição química 
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do argilomineral como recebido, do argilomineral purificado e dos argilominerais 

modificados durante o processo de desenvolvimento. As amostras para análise 

foram pulverizadas (<210µm) e secas 150ºC por 24h e os resultados forma 

expressos em óxidos. 

O equipamento utilizado foi o espectrofotômetro marca Shimadzu, modelo 

EDX 720, baseado no Método de Parâmetros Fundamentais. 

 

4.2.1.2 Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Acoplado 

Indutivamente (ICP-OES) 

A técnica de ICP-OES baseia-se na emissão ótica de átomos excitados do 

elemento em estudo. Como fonte de excitação utiliza-se plasma de argônio. O 

plasma, por definição, é um gás parcialmente ionizado, que fornece altas 

temperaturas (5500 a 10000 K) e alta densidade eletrônica (1 a 3· 1015 e·cm-3), com 

energia suficiente para quebrar as ligações e ionizar a maioria dos elementos 

metálicos e alguns não metálicos. (BOSTELMANN, 2006; KRUG, NÓBREGA e 

OLIVEIRA, 2004) 

A técnica que possui capacidade multielementar sequencial rápida ou 

simultânea, com alta sensibilidade e precisão (NORDBERG, FOWLER, et al., 

2007). 

As amostras foram analisadas no equipamento Vista MPX simultâneo ICP-

OES (Agilent, Australia) equipado com tocha de vista axial, software versão 4.1.0., 

nebulizador Meinhard tipo K, câmara de nebulização concêntrica e detector de 

estado sólido. 

 

4.2.2 Distribuição granulométrica por espalhamento de Feixe de Laser 

 A análise granulométrica por espalhamento laser permite determinar a 

distribuição dos diâmetros médios das partículas ou de aglomerados, utilizando os 

fenômenos de difração e difusão de um feixe de laser ao atravessar o meio onde 

se encontram as partículas em suspensão (EWINGS, 1972). O laser apresenta uma 

potência de 15 mW, possibilitando tempo de medidas tipicamente de 1 a 2 minutos 

(BROOKHAVEN INSTRUMENTS CORPORATION, 1995). 
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 A distribuição do tamanho das partículas da amostra do argilomineral como 

recebido foi obtido em um analisador de potencial Zeta (Zetâmetro) marca 

Brookhaven, modelo ZetaPALS (Phase Analysis Ligth Scattering). As suspensões 

do argilomineral diluído em meio aquoso na faixa de 0,0001% a 1% em volume a 

temperatura ambiente com pH = 8,2 foram dispersas em ultra-som e analisadas 

utilizando o software Mas Option/ZetaPlus Sizing. 

 

4.2.3 Área superficial específica (BET), área e volume dos microporos e 

parâmetros físicos relacionados 

A área superficial é uma das propriedades físicas mais importantes da 

paligorsquita, especialmente quando usada como sorvente de metais pesados e 

moléculas (CHEN e WANG, 2009). 

A técnica BET foi utilizada para analisar a área superficial específica do 

argilomineral como recebido, purificado e modificado durante o processo de 

desenvolvimento da matriz. 

Todas as amostras foram mantidas a 150ºC por 24h em estufa para remover 

a humidade e os possíveis contaminantes adsorvidos antes de realizar as análises 

das amostras. 

A área de superfície específica foi determinada usando o método de 

adsorção gasosa BET (Bruaner, Emmett e Teller), por meio da adsorção - desorção 

de Nitrogênio a 77 K.  O método consiste em determinar o volume ocupado por 

uma monocamada de gás inerte na superfície das partículas. A área de superfície 

especifica por unidade de massa (SBET) é expressa pela EQ.8 (BRUNAUER et al., 

1938).  

 

         (8)   

  

 

Onde: NA = Número de Avogadro (6,23·1023 átomos) 

Am = Área ocupada por uma molécula de gás adsorvido (16,2·10-20 m2  N2) 

Vm = Volume da molécula de gás adsorvida (cm3) 

Vmol = Volume de 1mol de gás a temperatura ambente (cm3) 

M = massa da amostra (g) 
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Para determinar a área de superfície especifica (SBET) das amostras foi 

utilizado um analisador BET da marca Micromeritics, modelo ASAP2010 (USA). 

 A partir do valor da área de superfície especifica (SBET) determinou-se o 

tamanho médio das partículas da amostra utilizando-se a EQ.9 (REED, 1995). 

Nesta relação, considera-se que as partículas apresentam morfologia esférica e 

homogênea.  

 

     (9) 

 

Onde: dBET = diâmetro médio da partícula (µm); 

= Densidade teórica do material (g·cm-3); 

SBET = Área de superfície específica da partícula (m2·g-1). 

 

Segundo SUÁREZ-BARRIOS e GARCÍA-ROMERO (2012), os microporos 

(0-2 nm) existentes na sepiolita e na paligorsquita são devidos a porosidade 

estrutural característica dos argilominerais fibrilares que são compostos por 

nanotubos naturais, também chamados de canais internos, e os mesoporos (2-50 

nm) e macroporos (50 nm <) existentes são característicos da textura devido à 

tendência na aglomeração destes argilominerais.  

Os relatos existentes na literatura (ZHANG, WANG, et al., 2010; MYRIAM, 

SUÁREZ-BARRIOS e MARTIN-POZAS, 1998), expõem que a variação dos 

parâmetros de área e volumem do microporo, podem ser devidos a dissolução 

excessiva dos cátions presentes nas camadas octaédrica e tetraédrica em função 

da intensidade das condições de ativação ácida. Deste modo podemos nos basear 

nos relatos existentes na literatura para justificar a necessidade de avaliação da 

integridade estrutural dos nanotubos por meio destes parâmetros após o tratamento 

de ativação ácida para as diferentes condições selecionadas em este trabalho. 

Os valores obtidos das curvas isotérmicas de adsorção-dessorção de N2 

foram usados para o cálculo da área superficial especifica (SBET), diâmetro médio 

(dmédio) e volume total dos poros (VTOTAL), pelo método BET. A área externa (Sext), 

área de microporo (Smicro) e volume de microporo (Vmicro), foram calculadas pelo 

método t-plot (Harkins e Jura) representado na FIG.20. O volume de mesoporo 

(Vmeso) e o diâmetro pico dos mesoporos (dpmeso) foram calculados pelo método 
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DH-plot, e finalmente, diâmetro pico dos microporos (dpmicro) foi calculado pelo 

método MP-Plot (ALLEN, 1997; WEBB e ORR, 1997). 

A área superficial é a soma da área superficial externa e da área dos 

microporos, como representado na EQ.10 e o volume total e a soma do volume dos 

mesoporos e do volume dos microporos, EQ.11. 

 

     (10) 

    (11)  

        

A partir dos dados obtidos nas isotermas de adsorção-dessorção, e 

relacionando o volume adsorvido com a espessura calculada a partir da EQ.12 de 

Harkins e Jura (H-J) pode-se obter uma reta de regressão, y = m·x+ yo, com R2 ≈ 1, 

para os valores de t compreendidos entre 3 e 5 A, e deste modo, calcular os 

parâmetros de volume e área de microporo como representado na FIG.18, na qual 

está ilustrado o procedimento de cálculo do volume de microporo, da área externa 

e da área do microporo da amostra de paligorsquita purificada (PP). 

 

  (12) 

 

 

FIGURA 18 - Representação do cálculo do volume e área do microporo e da área 

externa da paligorsquita purificada (PP) pelo método “t – plot” baseado na 

equação de Harkins e Jura (H-J). 
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4.2.4 Difração de Raios X (DRX) 

A técnica de DRX foi utilizada para determinar as fases cristalinas presentes 

e as modificações estruturais produzidas pelo processo de desenvolvimento da 

matriz cerâmica. Esta técnica proporciona uma grande quantidade de informação 

sobre a cristalinidade e estrutura dos materiais implicados no processo de ativação 

ácida.  

O equipamento utilizado neste estudo foi o difratômetro Rigaku (Multiflex, 

Japão), com varredura angular (2) no intervalo de 5 a 80º, com passo de varredura 

(Δ2Θ) de 2°min-1 e fonte Cu Kα. Para identificar as amostras estudadas, utilizou-se 

o banco de dados do software Crystoallographica Search- Match (Versão 2.1.1.1. 

Oxford Cryosystems). As fichas cristalográficas usadas para identificar as principais 

reflexões da paligorsquita, do quartzo e da dolomita foram as fichas localizadas na 

base de dados do Centro Internacional de Dados de Difração (ICDD) de n° 031-

0783, 065-0466 e 084-1208, respectivamente 

Existem diferentes estruturas identificadas e propostas para a paligorsquita: 

paligorsquita ortorrômbica, paligorsquita monoclínica e a mistura das duas 

estruturas posteriores. 

CHISHOLM (1992) mostrou que as intensidades relativas de algumas 

reflexões determinadas podem ser usadas como discriminação, uma vez que cada 

modelo espacial possui reflexões específicas.  

 

4.2.5 Análise Térmica Diferencial e Termo Gravimétrica (ATD/TG) 

Na literatura mostraram que a estrutura da paligorsquita está composta por 

dois tipos de água diferentes e grupos hidroxilos, e a desidratação das fibras produz 

o colapso estrutural em função da temperatura e do tempo.  As análises 

termogravimétricas (ATG) foram utilizadas para determinar as alterações na massa 

do argilomineral em função da temperatura e do tempo. As analises térmicas 

diferenciais (ATD), foram utilizadas para identificar as possíveis mudanças 

estruturais no material em função da temperatura e do tempo (CHENG, YANG, et 

al., 2011; BOUDRICHE, CALVET, et al., 2012)  

As análises ATG/ATD dos argilominerais foram realizadas no analisador 

termogravimétrico marca Setaram (S60/38336, França), com termopar de Pt/Rth, 
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nas seguintes condições: velocidade de aquecimento 10ºC·min-1 até a temperatura 

de 900ºC. 

 

4.2.6 Espectroscopia no infravermelho com Transformada de Fourier (FT-

IR) 

A espectrometria na região do infravermelho identifica espécies químicas e 

principalmente grupos funcionais como resultado da interação entre os modos de 

vibração e a energia relativa ao feixe da fonte de infravermelho incidente (LOPEZ 

e MARQUEZ, 2002). 

Na TAB.8 encontram-se representadas as principais bandas de adsorção e 

os modos de vibração característicos da paligorsquita identificados na literatura 

(YAN, LIU, et al., 2012). 

 

TABELA 8 - Bandas de adsorção e dos modos de vibração característicos da 

paligorsquita identificados na literatura (YAN, LIU, et al., 2012). 

Referencias Literatura  

Modo de vibração Banda (cm-1) Modo de vibração Banda (cm-1) 

aVs,MgO6 octaédrico 433 dVas, Si–O2–Si 1120 

b, O-Si-O 478 dVas, Si–O1–Si 1196 

, Si-O-Si, 510 , H2O 1630 

Vs, AlO6 octaédrico 580 , eOH2 1653 

Vs, 
c H2O–Mg–H2O 647 Vs, H2O ligada ao 

oxigênio em Si-O-Al 

3260 

Vs, Si–O–Mg/ 

Vs, Si–O–Al 

672 Vs, H2O 3403-3431 

, Al–OH–Al 910 Vs, OH2 3525/3525 

dVas, Si–Onb–Mg(VI) 987 Vs, Al-OH-Fe3 3580 

dVas , Si–O3–Si 1033 Vs, Al-OH-Al 3615 

dVas, SiO4 1088 Vs, Mg3-OH 3686/ 3700 

a Vs, vibração de estiramento simétrica, b ,vibração da deformação cH2O Zeolitica e H2O absorvida superficial 
(fissisorvida ), d Vas, vibração de estiramento assimétrica e  e OH2, água ligada.  
 
 

Esta técnica foi utilizada para: 
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 Determinar espécies químicas e grupos funcionais característicos dos 

argilominerais presentes na amostra,  

 Identificar possíveis alterações estruturais produzidas na matriz cerâmica 

durante o processo de desenvolvimento quando submetida à ataques ácidos 

e tratamentos térmicos. 

 

As amostras pulverizadas (<210 µm), foram dispersas em KBr (Merck P.A.) 

e pastilhadas em prensa a vácuo. O equipamento utilizado foi o modelo Nexus 870 

FTIR da marca Thermo Nicolet (thermo Fisher Scientific, Waltham, Estados 

Unidos). 

 

4.2.7 Capacidade de troca catiônica (CTC) 

A técnica foi baseada no método de acetato de amônio (SHAH, SILVA-

VALENZUELA, et al., 2013). O equipamento utilizado para determinação da 

Capacidade de Troca de Cátions (CTC) foi um destilador de nitrogênio (ou Kjeldahl) 

modelo TE-036/Plus (Marconi Company). O procedimento foi realizado a seguir: 

Pesou-se em balança analítica, 5,0 gramas da amostra e a colocou em um 

erlenmeyer contendo 200mL de acetato de amônio 3M (pH =7,2), em seguida 

manteve-se a solução sob agitação constante por 12 horas. Após este 

procedimento, centrifugou-se e coletou-se a amostra, que foi lavada com álcool 

etílico para retirar o excesso de acetato de amônio, em seguida centrifugou-a 

novamente. O material recolhido foi transferido para um vidro de relógio e 

permaneceu em estufa à 75ºC por 24 horas para secagem. Pesou-se em balança 

analítica 1,5 gramas do material seco, que foi desagregado manualmente em 

almofariz e transferido para um frasco de Kjeldahl adicionando-se 50 mL de água 

destilada e 3 gotas de fenolftaleína e acoplou-se o frasco ao equipamento. 

Adicionou-se hidróxido de sódio a 50% até que a solução contida no frasco de 

Kjeldahl tornou-se rósea. Após isto, injetou-se vapor ao tubo, ocorrendo a liberação 

da amônia, trocando-se com os cátions de sódio. O NH3 desprendido é passado 

por um destilador e é então recebido em um erlenmeyer contendo 50 mL de ácido 

bórico a 4% com indicador misto. O ácido bórico com indicador que, no início 

apresentava coloração vermelha, adquire cor verde à medida que vai recebendo 
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NH3. Encerrada a destilação, retirou-se o erlenmeyer do sistema e procedeu-se a 

titulação da solução com ácido clorídrico 0,1N até obter a coloração vermelha. O 

volume (em mL) gasto na titulação foi utilizado para determinar o valor da CTC 

utilizando-se a EQ.13: 

 

             (13)      

 

Onde, m é a massa da amostra em gramas, 

N é a Normalidade do ácido de referência (HCl), 

VHCl, é o volume de ácido (HCl) utilizado para a titulação. 

A CTC da amostra foi calculada em duplicado e a média de dois valores foi 

feita como uma CTC (mEq/100g) da amostra. 

 

4.2.8 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura, MEV, foi utilizada para a análise 

morfológica do argilomineral como recebido, purificado e acompanhamento durante 

os processos de desenvolvimento da matriz.  

As análises morfológicas dos argilominerais foram realizadas utilizando-se o 

microscópio marca Philips, modelo XL 30. Na preparação o argilomineral foi 

disperso em meio aquoso, por ultrassom e uma pequena alíquota foi transferida 

para um porta amostras polido.  Antes das analises, as amostras foram recobertas 

com ouro em sputtering. 

 

4.2.9 Microscopia Eletrônica de Transmissão com detector de 

Espectroscopia de Energia Dispersa (MET-EDS) 

O estudo morfológico das amostras de paligorsquita purificada, ativada, 

tratada termicamente e com metal (Ni) incorporado foi realizado por microscopia 

eletrônica de transmissão (MET-EDS), por meio do equipamento JEM 2100 - marca 

Jeol com detector de espectroscopia de energia dispersiva (EDS) acoplado, 

operando a 200 KeV com limite de resolução de 2,5 nm ponto a ponto. 
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As micrografias foram obtidas depositando uma gota da suspensão do pó 

em acetona, dispersa em ultrassom sobre uma grade de Cu de 3 mm de diâmetro.  

A grade que é recoberta por uma fina camada de polímero para retenção do 

pó, recebe posteriormente grade e amostra um recobrimento de carbono por 

sputtering.  A camada de carbono depositada deve ser o suficientemente larga 

como para proteger ao polímero da elevada energia do feixe de elétrons e evitar a 

sua degradação.  

 

4.3 Processo de Incorporação de Radionuclídeos em Nanotubos Naturais 

Ativados 

O processo utilizado para o desenvolvimento da matriz e posterior 

incorporação e retenção de radionuclídeos na estrutura da mesma, foi denominado 

de Processo de Incorporação de Radionuclídeos em Nanotubos Naturais Ativados 

(PIRNan). A incorporação é realizada por sorção, fundamentada nas propriedades 

anfóteras dos grupos silanol gerados após ativação dos nanotubos e possivelmente 

por mecanismos de troca iônica. O tratamento térmico posterior à sorção dos 

radionuclídeos contribui para a retenção e imobilização dos mesmos por colapso 

estrutural. 

A ativação ácida da superfície que envolve os nanotubos naturais da 

paligorsquita tem como objetivo a lixiviação do maior número de cátions de 

magnésio presentes na camada octaédrica sem modificar a estrutura dos 

nanotubos, aumentando a área superficial específica. A lixiviação de forma 

controlada destes cátions, poderá gerar um número equivalente de sítios ativos na 

forma de grupos silanol adequados para a incorporação dos cátions presentes em 

efluentes radioativos. Uma vez que os cátions radioativos presentes na solução 

sejam incorporados nos nanotubos ativados, o estudo da viabilidade de 

imobilização será realizado por meio do tratamento térmico em condições 

adequadas.  O processo tem por base o procedimento de incorporação de cátions 

metálicos na estrutura da sepiolita (ESTEBAN-CUBILLO, 2007). 

O processo experimental para incorporar radionuclídeos em nanotubos 

naturais ativados foi dividido em cinco etapas: 
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Etapa 1 - Caracterização do material como recebido 

 

A paligorsquita foi recebida previamente moída e classificada em paineira 

(ABNT 200 mesh, abertura 75 µm), e foi estudada utilizando-se as técnicas: DRX, 

FRX-EDS, Distribuição granulométrica por retroespalhamento de feixe de laser- 

método Zeta-PAALS, BET, FT-IR, MEV, CTC e ATD/TG. 

 

Etapa 2 - Purificação 

 

A paligorsquita em sua forma natural pode estar associada a outros minerais 

e impurezas. Nas análises preliminares exploratórias realizadas para o material 

como recebido (PN) utilizando-se a DRX, FT-IR e FRX-EDS, identificou-se a 

presença de dolomita (CaMg(CO3)2) e quartzo (SiO2) como impurezas minerais. 

Pelo que foi realizado o tratamento de purificação adequado para a remoção da 

dolomita, sem produzir modificações estruturais do argilomineral. 

A EQ.14 exibe a reação de dolomita, com ácido clorídrico, ocorrendo já a 

partir de pH em torno de 4 – 5 durante 48h (BERGAYA e LAGALY, 2013). 

 

4HCl + CaMg(CO3)2 → Mg2+ + Ca2+ + 4Cl- + 2CO2 + 2H2O                   (14) 

 

Como os cátions octaédricos (Mg, Fe e Al) presentes na paligorsquita são 

removidos em condições fortemente ácidas (pH < 3), a dolomita pode ser facilmente 

eliminada controlando-se o pH da solução durante o processo de purificação.  

Utilizando-se ácido clorídrico (2M) fez-se ajuste em pH 4,0 e, preparou-se 

uma suspensão de paligorsquita na concentração de 15% em massa, mantendo o 

valor do pH inicial com ajuste do ácido adicionado. Sob forte agitação por 48h e 

repouso de 1h, separou-se o precipitado por filtração e lavagens com água 

deionizada foram realizados até a solução procedente do filtrado da purificação dar 

negativo na reação do cloro com AgNO3. Após seco em estufa a 150ºC por 24 

horas, a paligorsquita purificada (PP) foi caracterizada por meio das seguintes 

técnicas: DRX, FRX-EDS, FT-IR, ATD/TG, BET, MEV e MET. 
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Etapa 3 - Tratamento térmico 

 

Os tratamentos térmicos foram realizados em forno tipo mufla, nas 

temperaturas previamente definidas em função dos resultados das análises de 

ATD/TG.  Estas análises fornecem importantes informações na verificação da 

temperatura otimizada de colapso estrutural irreversível. Ressaltando que este 

comportamento de colapso estrutural contribui na retenção e imobilização dos 

radionuclídeos simulados a incorporar. O estudo do tratamento térmico será 

caracterizado segundo os resultados obtidos das amostras de paligorsquita 

tratadas nas temperaturas de 300, 550 e 800ºC por três horas por meio das técnicas 

de DRX, FT-IR, BET e TEM. 

 

Etapa 4 - Ativação ácida 

 

O estudo do papel dos cátions de magnésio no processo de ativação ácida 

para promoção de sítios ativos (grupos silanol) na superfície dos nanotubos sem 

modificar a estrutura, foi realizado variando-se a concentração de ácido utilizada, a 

temperatura e o tempo de permanência sob agitação. Os valores estabelecidos 

para cada condição de ensaio encontram-se na TAB.9. Todos os ensaios foram 

realizados em capela, com aquecimento em chapa aquecedora sob agitação 

magnética com acompanhamento de temperatura com termômetro (±2,5ºC), na 

proporção sólido-líquido 1:10 g·mL-1. 

Em todos os ensaios, após o tempo estipulado, afim de se verificar a 

eficiência do mesmo, a misturas foram separadas por filtração a vácuo, utilizando-

se papel filtro quantitativo em um frasco kitasato. A amostra foi lavada repetidas 

vezes com agua deionizada até a solução procedente do filtrado dar negativo na 

reação do cloro com AgNO3, o filtrado foi seco em estufa a 150°C por um tempo de 

24 horas e as amostras ativadas secas foram submetidas às caracterizações por 

FRX-EDS, DRX, FT-IR, BET, MEV e MET. 

 A condição otimizada de ativação ácida com maior remoção de cátions de 

magnésio sem produzir modificações estruturais foi denominada PA. 
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TABELA 9 - Condições experimentais de ativação ácida da paligorsquita. 

CONDIÇÃO 
Concentração molar de 

HCl (mol·L-1) 
Temperatura (°C) Tempo (h) 

P1 3 

3 

3 

3 

60 

60 

1 

P2 4 

P3 90 

90 

1 

P4 4 

P5 6 

6 

6 

6 

60 

60 

1 

P6 4 

P7 90 

90 

1 

P8 4 

P9 9 

9 

9 

9 

60 

60 

1 

P10 4 

P11 90 

90 

1 

P12 4 

P13 12 

12 

12 

12 

60 

60 

1 

P14 4 

P15 90 

90 

1 

P16 4 

 

Etapa 5 - Incorporação e imobilização dos cátions radioativos 

simulados Sr2+ e Ni2+ nos nanotubos ativados 

 

Uma vez realizada a purificação do material (etapa 2) e conhecidas as 

condições otimizadas de colapso estrutural por tratamento térmico (etapa 3) e de 

ativação ácida (PA) (etapa 4), nesta etapa se estudará a incorporação dos 

radionuclídeos nos sítios ativos gerados na estrutura dos nanotubos: 

A paligorsquita purificada foi colocada em solução na condição otimizada de 

ativação ácida PA e, uma vez a temperatura da solução atingiu a temperatura 

ambiente, adicionou–se uma solução de 80 mL contendo os sais de Sr(NO3)2 ou de 

NiCl2, em concentrações de níquel ou estrôncio superiores à percentagem em 

massa de magnésio removido, respectivamente. Nesta etapa juntamente com a 

ativação tem lugar a reação teórica apresentada na EQ.15. 
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Mg2Al2Si8O20(OH)2(H2O)4.4H20 + 2xH+ ↔ Mg2-xAl2Si12-2xO20-2x(SiOH)2x(OH)4(H2O)4.4H2O + xMg2+  (15)    

Onde: x, representa a percentagem de cátions de magnésio removidos na ativação ácida por célula unitária. 

 

Posteriormente, elevou-se o pH com adição de NaOH, 1M até o pH de 

equilíbrio da espécie catiônica adicionada, evitando a precipitação dos mesmos na 

forma de hidróxidos ou oxihidróxidos, segundo o pH de distribuição da espécie 

como ilustrado na FIG.19.  

 

 

FIGURA 19 - Distribuição da espécie Ni2+ (a) e Sr2+ (b) em função do pH 

(Adaptadas de SHEIKHHOSSEINI et al., 2014 e QIU et al., 2013, 

respectivamente) 

O objetivo de manter o pH de equilíbrio da espécie catiônica em solução é 

incorporar os cátions radioativos presentes, nos sítios ativos gerados durante a 

ativação ácida, tendo lugar a reação teórica apresentada na EQ.16. 

 

Mg2-x Al2Si12-2xO20-2x(SiOH)2x(OH)4(H2O)4.4H2O + xM2+  ↔  Mg2-xAl2MxSi8O20(OH)4(H2O)4.4H2O (16) 

  Onde: M, representa o cátion radioativo a incorporar (Ni ou Sr). 

 

Com base nos estudos de máxima capacidade de sorção e equilíbrio da 

espécie catiônica em solução realizados na literatura (SHEIKHHOSSEINI et al., 

2014; QIU et al., 2013; ESTEBAN-CUBILLO, 2007; BRANDÃO, 2011), decidiu-se 

optar para este trabalho, o estabelecimento do pHfinal = 6 de equilíbrio para a sorção 

do níquel e pHfinal = 7 de equilíbrio para a sorção do estrôncio. 

O acompanhamento do processo de sorção dos cátions de Ni2+ e Sr2+ na 

paligorsquita foi realizado extraindo-se alíquotas de 2mL para t1 = 0 min, t2 = 15 min, 

t3 = 60 min, t4 = 120 min, t5 = 240 min e t6 = 1440 min (só para o Sr). As alíquotas 

foram extraídas do sobrenadante da solução sem agitação, após aguardar 5 

minutos para decantação do sólido. 
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A suspensão foi filtrada a vácuo e lavou-se o sólido com água deionizada até 

a solução procedente do filtrado dar negativo na reação do cloro com AgNO3. O 

sólido secou-se a 150ºC durante 24 horas e as diferentes alíquotas foram 

analisadas por análise químico ICP-OES, para determinar a quantidade de 

estrôncio e níquel remanescentes.  

Os experimentos de sorção anteriores foram realizados em batelada usando 

agitação magnética constante a temperatura ambiente. 

Os nanotubos naturais ativados com o metal incorporado foram tratados 

termicamente na condição otimizada de colapso estrutural em forno tipo mufla. Os 

sólidos obtidos foram caracterizados pelas técnicas FRX-EDS, DRX e MET-EDS. 

Para poder identificar o níquel por MET-EDS, os nanotubos naturais ativados com 

o metal incorporado foram tratados termicamente no forno de atmosfera redutora 

(H2/Ar) nas mesmas condições determinadas de colapso estrutural.  

Uma vez conhecidos os parâmetros que envolvem a incorporação dos 

metais nos nanotubos ativados, foi realizado o mesmo processo de incorporação 

nas mesmas condições de volume, massa, tempo de contato, temperatura, 

concentração dos metais e pH final da solução, para a amostra sem ativar. A 

incorporação dos radionuclídeos simulados nos nanotubos sem ativar foi 

caraterizada pela técnica FRX-EDS. 

O procedimento experimental esquemático do processo PIRNan é 

apresentado na FIG.20. 

 

 

FIGURA 20 - Fluxograma do processo de incorporação de radionuclídeos nos 

nanotubos naturais ativados de paligorsquita (Autor). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização da paligorsquita 

A caracterização da paligorsquita tem como objetivo adequar e estudar o 

material como recebido para poder realizar as etapas experimentais posteriores 

de ativação ácida, tratamento térmico, incorporação e imobilização dos cátions. 

5.1.1 Difração de raios X (DRX) 

O difratograma de raios X obtido a partir de uma amostra de paligorsquita 

como recebida (PN) é apresentado na FIG.21. 

 

FIGURA 21 - Difratograma de Raios X da paligorsquita como recebida (PN). 

 

Na FIG.21 observam-se as principais reflexões referentes à paligorsquita, 

quartzo e dolomita, as quais foram identificadas com auxílio das fichas 

cristalográficas ICDD de n° 031-0783, 065-0466 e 084-1208, respectivamente, 

como listadas nas TAB.10, 11 e 12. 
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TABELA 10 - Principais reflexões da ficha ICDD - 031 - 0783 usada para 

identificar as reflexões da paligorsquita na amostra de paligorsquita como 

recebida (CHRIST, HATHAWAY, et al., 1969). 

ICDD-031-0783  PN 

Principais Reflexões d(nm)  2 d(nm) 

110 1,040  8,46 1,042 

200 0,635  13,86 0,640 

130 0,540  16,40 0,539 

040 0,447  19,86 0,447 

121* 0,426  20,82 0,4241 

321* 0,309  28,78 0,3091 

161 0,253  35,31 0,253 

      

 

TABELA 11 - Principais reflexões da ficha ICDD - 065 - 0466 usada para 

identificar as reflexões do quartzo na amostra de paligorsquita como recebida 

(LAGER, JORGENSEN e ROTELLA, 1982). 

ICDD-065-0466  PN 

Principais Reflexões d(nm)  2 d(nm) 

100 0,425  20,86 0,425 

101 0,334  26,65 0,334 

112 0,181  50,09 0,181 

 

TABELA 12 - Principais reflexões da ficha ICDD – 084 - 1208 usada para 

identificar as reflexões da dolomita na amostra de paligorsquita como recebida 

(MISER, SWINNEA e STEINFINK, 1987). 

ICDD-084-1208  PN 

Principais Reflexões d(nm)  2 d(nm) 

104 0,288  30,90 0,289 

11-3 0,219  41,07 0,219 

11-6 0,178  51,04 0,178 
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As reflexões obtidas na difração de raios X ajustam-se com a paligorsquita 

de estrutura ortorrômbica da ficha ICDD-031-0783, de fórmula teórica: 

Mg5(Si,Al)8O20(OH)2(OH2)4.4(H2O). 

Segundo a classificação proposta por SUÁREZ, GARCÍA-ROMERO, et al. 

(2007), a paligorsquita estudada neste trabalho é do tipo II correspondendo com a 

“paligorsquita comum” a qual possui a reflexão d200=0,640 nm entre os valores 

especificados (0,635 < d200 < 0,646) característicos da paligorsquita com 

substituições isomórficas dos cátions de alumínio na camada octaédrica, 

apresentando caráter dioctaédrico. 

 

5.1.2 Fluorescência de raios X com dispersão de energia (FRX-EDS)  

A paligorsquita como recebida foi analisada por fluorescência de raios X com 

dispersão de energia (FRX-EDS).  

Os resultados da composição química apresentados na TAB.13 (% óxidos), diferem 

da paligorsquita de formula teórica Mg5(Si,Al)8O20(OH)2(OH2)4.4(H2O) 

identificada por DRX,  estes resultados apresentam a possível existência de 

substituição isomórfica de diferentes cátions como Al e Fe, a possível existência de 

outros minerais ou a presencia de cátions de compensação da rede estrutural como 

o Fe, Ti, K e Mn, que são metais que normalmente estão presentes nestes 

argilominerais.  

 

TABELA 13 - Resultados em óxidos da análise por Fluorescência de Raios-X por 

dispersão de energia (EDS) da paligorsquita (PN). 

 Composição (% em massa) 

AMOSTRA SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 CaO K2O TiO2 MnO P.F. 

PN 42,0 10,1 12,4 3,9 6,3 1,0 0,6 0,3 23,4 

 

A existência de CaO (6,3%) e do alto teor de MgO (12,4%) pode se dever a 

presenças de minerais, como dolomita. Em adição, possui quase 25% de perda ao 

fogo (PF), valor pouco comum nestes argilominerais que normalmente apresentam 

valores compreendidos entre 8-18%. Quando comparada com as análises químicas 

de paligorsquita extraída da mesma região referida na literatura (XAVIER, SILVA-
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FILHO), esta apresenta diferenças na composição, o que pode ser atribuído a 

presença de outros minerais como explicado anteriormente.  

Para calcular a fórmula química de este argilomineral é necessário realizar 

o tratamento de purificação. 

5.1.3 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FT-IR) 

Os espectros obtidos no infravermelho para os argilominerais são 

importantes por aportar informação em relação à sua composição, estrutura, 

ligações e propriedades químicas. O espectro de infravermelho da paligorsquita 

encontra-se na FIG.22.  

 

                                                                                                                                                                                                    

FIGURA 22 - Espectro infravermelho da paligorsquita como recebida. 

 

As bandas da paligorsquita encontradas neste trabalho estão representadas 

na TAB.14. Estas bandas coincidem com os valores reportados por YAN, LIU, et al. 

(2012) para a paligorsquita, listados na TAB.8 (item 2.4.6). 

 As bandas características da paligorsquita ocorrem a 647 e 1195 cm-1, 

identificadas na FIG.22 como 5 e 12, respectivamente.  A banda a 647 cm-1, é 

atribuída à vibração de estiramento do H2O-Mg-H2O, e possivelmente possui uma 

relação com a peculiar estrutura em nanotubos da paligorsquita. A banda que 

ocorre em 1195 cm-1 é atribuída à vibração de estiramento assimétrico do oxigênio 

no grupo Si-O1-Si das folhas tetraédricas e que é característica dos minerais com 

tetraedros invertidos (YAN, LIU, et al., 2012). 
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A banda a 3697 cm-1, atribuída à vibração de estiramento do Mg3-OH, foi 

identificada por outros autores a 3680 cm-1 (YAN, LIU, et al., 2012) e 3700 cm-1 

(MIDDEA, FERNANDES, et al., 2013). No entanto alguns autores a atribuíram à 

vibração de estiramento assimétrico do grupo Si-OH localizado na superfície 

externa das fibras (HUO e YANG, 2012). 

As bandas identificadas a 3020 ,2626 ,1483, 1428 ,870 e 730 cm-1 foram 

atribuídas à presença de dolomita (JI, GE, et al., 2009). 

A banda em 798 cm-1 é atribuída à vibração de estiramento simétrica do 

quartzo livre (Si-O2-Si) presente na amostra (SUÁREZ-BARROS e GARCÍA-

ROMERO, 2006). 

 

TABELA 14 - Identificação das bandas de adsorção e dos modos de vibração 

característicos da paligorsquita como recebida (PN) 

Paligorsquita como recebida (PN) 

fId. Banda 

(cm-1) 

Modo de vibração fId. Banda 

(cm-1) 

Modo de vibração 

1 433 aVs,MgO6 octaédrico 11 1120 dVas, Si–O2–Si 

2 478 b, O-Si-O 12 1196 dVas, Si–O1–Si 

3 510 , Si-O-Si, 13 1630 , H2O 

4 580 Vs, AlO6 octaédrico 14 1653 , eOH2 

5 647 Vs, c H2O–Mg–H2O 15 3260 Vs, H2O ligada ao 

oxigênio em Si–O–Al 

6 680 Vs, Si–O–Mg/ 

Vs, Si–O–Al 

16 3411 Vs, H2O 

7 910 , Al–OH–Al 17 3545 Vs, OH2 

8 987 dVas, Si–Onb–Mg(VI) 18 3582 Vs, Al-OH-Fe3 

9 1033 dVas , Si–O3–Si 19 3615 Vs, Al-OH-Al 

10 1093 dVas, SiO4 20 3697 Vs, Mg3-OH 

a Vs, vibração de estiramento simétrica, b ,vibração da deformação cH2O Zeolitica e H2O absorvida superficial 
(fissisorvida ), d Vas, vibração de estiramento assimétrica,  e OH2, água ligada e dId, Identificação 
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5.1.4 Distribuição granulométrica 

A curva de distribuição de tamanho das partículas é bastante estreita ou seja 

100% das partículas analisadas apresentam um diâmetro médio superior a 250 nm 

e inferior a 260 nm, como pode se observar na análise de distribuição 

granulométrica da FIG.23 apresentando um tamanho médio de partícula (d50) = 

256,8 nm. 

Estes argilominerais quando bem desagregados apresentam tamanho de 

partículas bastante finos, da ordem de nanômetros (GANTENBEIN, 

SCHOELKOPF,  et al., 2011; STOYLOV e PETKANCHIN, 1972). Provavelmente 

os resultados aqui apresentados referem-se a alguns aglomerados. 

 

 

FIGURA 23 - Curva de distribuição de tamanho de partículas a partir de uma 

amostra de paligorsquita como recebida (PN). 

 

5.1.5 Área superficial específica (BET), área e volume dos microporos e 

parâmetros físicos relacionados 

A FIG.24 apresenta as curvas das isotermas de adsorção e dessorção de N2 

da paligorsquita como recebida (PN) obtidas a partir das análises BET, onde 

observa-se que ocorre uma histerese entre as curvas de adsorção e dessorção, 

indicando a presencia de porosidade interna na estrutura.  
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Segundo a classificação da IUPAC (IUPAC, 2014) a histerese observada 

entre as curvas de adsorção e dessorção para valores de (P/P0) superiores a 0,5 

indicam a presença de mesoporos (poros entre 2 e 50 nm), correspondendo à 

isoterma de adsorção-dessorção tipo IV.  

 

 

FIGURA 24 - Isoterma de adsorção-dessorção de N2 da paligorsquita como 

recebida (PN). 

 

Os valores determinados para a área superficial específica, volume, 

diâmetro médios de poro, área e volume dos microporos da paligorsquita estão 

listados na TAB.15. 

 

TABELA 15 - Área superficial específica, área e volume dos microporos e 

parâmetros físicos relacionados da paligorsquita como recebida (PN). 

AMOSTRA SBET 

(m2·g-1) 

Sext 

(m2·g-1) 

Smicro 

(m2·g-1) 

VTOTAL 

(cm3·g-1) 

Vmicro 

(cm3·g-1) 

Vmeso 

(cm3·g-1) 

dmédio 

(nm) 

PN 137,7 83,33 54,37 0,2799 0,0234 0,2565 8,3 

 

O volume e a área de microporo da paligorsquita como recebida (PN) 

avaliados neste trabalho apresentam valores bem maiores aos apresentados por 

outros autores, Vmicro = 0,018 cm3·g-1 (BOUDRICHE, CALVET, et al., 2012), Smicro 

= 12,7 m2·g-1 e Vmicro = 0,005 cm3·g-1 (ZHANG, WANG, et al., 2010) e Smicro = 28 

m2·g-1 e Vmicro= 0,012 cm3·g-1 (LIU, WANG e WANG, 2012). 
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5.1.6 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A FIG.25 mostra as micrografias obtidas por MEV da amostra de paligorsquita 

como recebida (PN), a qual exibe uma morfologia de aglomerados de 5-15µm de 

diâmetro, constituídos por pequenos bastonetes aciculares. Nestas imagens 

aleatórias pode-se observar que o tamanho médio destes bastonetes varia de 0,2 

a 2 µm. Estes resultados estão de acordo como os resultados observados por 

XAVIER, SILVA-FILHO, et al. (2012). 

 

  

FIGURA 25 - Micrografias da paligorsquita como recebida (PN) obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

5.1.7 Capacidade de troca catiônica (CTC) 

A análise da capacidade de troca catiônica da paligorsquita indicou que esta 

apresenta um valor de troca de 19 meq/100g, resultado que se encontra dentro do 

valor de CTC esperado quando comparado com os dados da literatura que variam 

entre 20 e 30 meq/100g.  

 

5.1.8 Análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD/TG) 

As curvas das análises térmicas diferencial e gravimétricas (ATD e ATG) da 

paligorsquita estão representadas na FIG.26.  A análise Termogravimétrico, ATG, 

a b 

C D 

b
 
b 
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aponta vários eventos de perda de massa com o aumento da temperatura, até 

22,2% em relação a massa inicial, com valores de 7,4%, 2,3%, 5% e 7,3% massa.  

O comportamento térmico deste argilomineral representado na FIG.26, 

indica uma série de processos de desidratação, deshidroxilação e decomposição 

térmica (CHENG, YANG e FROST, 2011; LOPEZ-GALINDO, VISERAS e 

CEREZO, 2007): o primeiro (20-154 ºC) é relacionado com a perda de água 

superficial e parte da água zeolitica, dando lugar à perda de massa de 7,4%; o 

segundo (154-279 ºC) é relacionado à desidratação térmica completa da água 

zeolitica presente nos canais estruturais, atribuída à perda de massa do 2,3% 

sendo um fenômeno totalmente reversível (CHENG, YANG e FROST, 2011); o 

terceiro é atribuído a soma de dois processos, o primeiro é à perda da água 

estrutural ligado aos íons de magnésio e o segundo é a deshidroxilação dos íons 

hidroxilos ligados no interior da estrutura, onde a remoção das moléculas de água 

nesta faixa de temperaturas (279-537 ºC) é acompanhada por uma destruição 

parcial da estrutura cristalina da paligorsquita, sendo este um fenômeno irreversível 

(BOUDRICHE, CALVET, et al., 2012) este evento corresponde a perda de massa 

do 5%; e finalmente, o quarto (537-777 ºC) é possivelmente devido à decomposição 

térmica da dolomita, tendo lugar a perda de massa de 7,3%.  

 

FIGURA 26 - Análises Termogravimétrico (ATG) e Termodiferencial (ATD) da 

paligorsquita como recebida. 
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Este último evento endotérmico foi atribuído à decomposição da dolomita, a 

qual foi identificada anteriormente pelas técnicas de caracterização (DRX e FT-IR). 

 

5.2 Purificação 

Como identificado anteriormente por meio das técnicas de caracterização 

DRX e FT-IR juntamente com as análises de ATD/TG, a dolomita (MgCa(CO3)2) 

encontra se presente como impureza mineral na amostra de paligorsquita como 

recebida (PN). Devido ao seu excessivo conteúdo de magnésio e de cálcio, e 

facilidade de dissolução em meio ácido, a dolomita poderá interferir nos resultados 

dos estudos posteriores de ativação ácida superficial da estrutura dos nanotubos. 

A remoção da dolomita foi confirmada pelas análises estruturais (DRX, FT-

IR), químicas (FRX-EDS) e térmicas (ATD/TG), como apresentados nas TAB.17 e 

18 e FIG.27 e 30, nas quais apresentam-se os valores e figuras correspondentes a 

paligorsquita como recebida (PN) para fins comparativos. 

O difratograma de difração de raios X obtido após o processo de purificação 

da paligorsquita identificada como (PP), é apresentado na FIG.27, nele pode se 

observar quando comparado ao difratograma da paligorsquita como recebida (PN), 

a afetividade do tratamento de purificação, visando a remoção da dolomita.  

 

FIGURA 27 - Difratogramas da paligorsquita como recebida (PN) e purificada 

(PP). 
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A TAB.16 ilustra que o processo de purificação foi efetivo na remoção 

apenas da dolomita e não causou modificações estruturais no argilomineral, 

analisando as principais reflexões comparadas com a PN. 

 

TABELA 16 - Principais reflexões identificadas na ficha ICDD -031-0788 e 

comparação das reflexões da paligorsquita como recebida (PN) com as reflexões 

da paligorsquita purificada (PP). 

 

Na TAB.17 apresentam-se os resultados da análise química da paligorsquita 

como recebida (PN) e após o processo de purificação (PP). 

A percentagem de dolomita (MgCa(CO3)2 presente na amostra de 

paligorsquita como recebida (PN) supondo que todo o CaO (%) = 6,3% pertence a 

dolomita é 20,73%, do qual 4,6% corresponde à MgO. Na análise química por FRX-

EDS da amostra purificada (PP), o CaO não foi detectado e a concentração de MgO 

detectado foi 7,6% valor praticamente similar ao teórico esperado de 7,8%, obtido 

do balance estequiométrico da composição química em óxidos da amostra como 

recebida (PN), o que indica a efetividade da purificação visando a remoção da 

dolomita. Este resultado está de acordo com as análises realizadas para amostras 

de paligorsquita da mesma região (XAVIER et al., 2012). 

 

TABELA 17 - Resultados em óxidos da análise por FRX-EDS da paligorsquita 

como recebida (PN) e a purificada (PP).  

 Composição (% em massa)  

AMOSTRA SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 CaO K2O TiO2 MnO P.F. 

PP 56,2 13,4 7,6 6,1 ND 1,8 0,7 0,2 16,8 

PN 42,0 10,1 12,4 3,9 6,3 1,0 0,6 0,3 23,4 

ND= Não Detectado.  

Principais Reflexões (110)  (220)  (040) 

AMOSTRA 2 d (nm)  2 d (nm)  2 d (nm) 

ICDD-031-0783 8,50º 1,040  13,92º 0,635  19,85º 0,447 

PN 8,46º 1,042  13,82º 0,640  19,84º 0,447 

PP 8,48º 1,041  13,82º 0,640  19,83º 0,447 
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A fórmula estrutural ajustada proposta neste estudo, após a purificação e 

deduzida dos resultados da análise química para a amostra purificada (PP), está 

representada na EQ.17. A formula química proposta para este trabalho segue o 

modelo proposto por BAILEY (1980) segundo a EQ.5 (item 3.3). A existencia de 

quartzo, o qual não foi removido no processo de purificação, como identificado na 

DRX (FIG.27), foi calculado segundo o excesso de silicio na amostra (Si0,54O2) 

 

(Si7,37Al0,46) (Mg1,59Al1,75Fe0,64) O20(OH)2(H2O)4.4(H2O).(K0,04Ti0,02 Mn0,01)  (17) 

 

O espectro de infravermelho das duas condições, paligorsquita purificada 

(PP) e como recebida (PN), encontram-se representado na FIG.28. Comparando-

se os espectros, pode se observar que as bandas identificadas para a dolomita, na 

amostra como recebida (PN) identificadas a 3020, 2626, 1483, 1428, 870 e 730 cm-

1, atribuídas à presença de dolomita (JI, GE, et al., 2009), não foram identificadas 

na amostra de paligorsquita purificada (PP), confirmando a efetividade do processo 

na remoção da dolomita. 

 

 

FIGURA 28 - Espectrogramas da paligorsquita como recebida (PN) e purificada 

(PP). 

 

As bandas características da paligorsquita encontrados neste trabalho, 

foram anteriormente representadas na TAB.14, com seus respectivos modos 

vibracionais de ligação. Nos espectros de infravermelho da FIG.28 podem se 

observar que as bandas características da paligorsquita natural (PN) foram 
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mantidas após o processo de purificação (PP), confirmando que o tratamento de 

purificação não causou modificações na composição, estrutura, ligações ou 

propriedades químicas da paligorsquita, confirmando os resultados obtidos na 

DRX. 

As curvas das análises térmico diferencial (ATD) e termogravimétrica (ATG) 

da paligorsquita purificada (PP) e da paligorsquita como recebida (PN), estão 

representadas na FIG.29.  

Para a paligorsquita purificada (PP), representada na FIG.29.a pode-se 

apreciar a existência de uma série de eventos de desidratação e dehidroxilação, 

com o aumento da temperatura similares aos observados para a paligorsquita como 

recebida (PN) representada na FIG.29b: As únicas diferenças observadas foram 

em relação à presença de uma maior quantidade de água adsorvida para a amostra 

PP, apresentando diferentes percentagens de perdas de massa e a não 

identificação do evento endotérmico entre 537-777ºC atribuído à dolomita na 

FIG.29.b. 

Após o processo de purificação, para a amostra PP, o último evento 

endotérmico, característico da dolomita, não foi identificado nestes resultados, o 

que indica que o processo de purificação visando a remoção da dolomita foi efetivo. 

As termoanálises da paligorsquita purificada estão em harmonia com as 

análises realizadas pelas outras técnicas de caracterização anteriormente 

apresentadas e discutidas. 
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FIGURA 29 - Análises Termogravimétrico (ATG) e Termodiferencial (ATD) da 

paligorsquita: a) purificada (PP) e b) como recebida (PN). 

 

Após o processo de purificação (PP) a paligorsquita foi caracterizada 

analisando-se as curvas das isotermas de adsorção-dessorção de N2, e 

comparadas com a paligorsquita como recebida (PN). 

Observa-se no gráfico da FIG.30, que ocorre uma histerese entre as curvas 

de adsorção e de dessorção, tanto para a paligorsquita como recebida (PN) como 

para a paligorsquita purificada (PP), indicando a presencia de porosidade interna 

na estrutura. Segundo a classificação da IUPAC (IUPAC, 2014) corresponde a 

curva tipo IV, de modo que a histerese observada entre as curvas de adsorção e 

dessorção para valores de (p/p0) superiores a 0,5 indicam a presença de 

mesoporos (poros entre 2 e 50 nm).  
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FIGURA 30 - Isotermas de adsorção (ADS) - dessorção (DES) de N2 da 

paligorsquita como recebida (PN) e purificada (PN). 

 

Um aumento na quantidade de N2 adsorvido é observado após o processo 

de purificação. 

Por meio dos valores obtidos das isotermas de adsorção-dessorção de N2 

foram calculados os parâmetros texturais, a área superficial específica (BET) e os 

valores de área e volume dos microporos da amostra como recebida (PN) e da 

purificada (PP), listados na TAB.18. 

 

TABELA 18 - Área superficial especifica, área e volume dos microporos e 

parâmetros físicos relacionados da paligorsquita como recebida (PN) e purificada 

(PP). 

AMOSTRA 
SBET 

(m2·g-1) 

Sext 

(m2·g-1) 

Smicro 

(m2·g-1) 

VTOTAL 

(cm3·g-1) 

Vmicro 

(cm3·g-1) 

Vmeso 

(cm3·g-1) 

dmédio 

(nm) 

PP 158,6 111,3 47,3 0,496 0,021 0,474 12,4 

PN 137,7 83,3 54,3 0,280 0,023 0,257 8,3 

 

Atendendo aos resultados obtidos para a área (Smicro) e volume dos 

microporos (Vmicro) para as duas amostras, pode se afirmar que o processo de 

purificação foi efetivo na manutenção destes parâmetros físicos correspondentes 

aos microporos estruturais. 

Contudo o processo de purificação gerou uma grande quantidade de 

mesoporos e macroporos, mas estes poros não são estruturais, podendo ter sido 
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gerados pela nova disposição ou aglomeração das fibras de paligorsquita e pela 

dissolução da dolomita após o processo de purificação. 

A remoção da dolomita e, portanto, o processo de purificação, resultou num 

aumento da superfície específica (SBET) de 13,15% para a amostra purificada (PP). 

As micrografias obtidas por MEV das amostras de paligorsquita como 

recebida (a) e após o processo de purificação (b) estão representadas na FIG.32. 

Na paligorsquita purificada (PP) apresentada na FIG.32.b, pode se observar a 

dissolução ou remoção das possíveis impurezas existentes entre as fibras, como 

dolomita, quando comparada com a recebida (PN) apresentada na FIG.32.a. A 

micrografia aleatória da amostra purificada (FIG.32.b) exibe uma morfologia fibrosa 

constituída por pequenos de bastonetes aciculares aglomerados com tamanho 

médio que varia de 0,2 a 2 µm de comprimento.  

 

   

FIGURA 31 - Micrografias obtidas por MEV da amostra de paligorsquita (a) como 

recebida (PN) e (b) purificada (PP). 

 

A FIG.32 ilustra as micrografias obtidas as partir das análises de microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) para a paligorsquita purificada (PP). A análise da 

paligorsquita obtida por MET mostra uma estrutura fibrilar de ração Ø:L= 0,051 ± 

0,015 nm aproximadamente (analisando 7 campos), apresentando estruturas 

típicas dos nanotubos. 



a b 
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FIGURA 32 - Micrografias por microscopia eletrônica de transmissão da amostra 

de paligorsquita purificada (PP). 

 

5.3 Otimização do processo de colapso estrutural por tratamento térmico 

dos nanotubos naturais 

O estudo do tratamento térmico foi realizando visando determinar a 

temperatura ótima na qual produz-se o colapso estrutural dos nanotubos naturais 

da paligorsquita.  

Após o processo de incorporação dos radionuclídeos simulados nos 

nanotubos que compõem a estrutura da paligorsquita, será necessário realizar o 

tratamento térmico a uma temperatura suficiente para produzir o colapso estrutural, 

imobilizando os cátions procedentes do rejeito radioativo dentro da matriz, como 

ilustrado na FIG.15.  

A partir dos dados fornecidos pelas curvas ATD/TG da paligorsquita 

purificada, foram selecionadas as temperaturas de 300, 550 e 800ºC, por tempos 

de 3 horas e foram analisados os principais acontecimentos por DRX, BET e FT-

IR. 

Na FIG.33 compararam-se os espectros de DRX de paligorsquita (PP) e das 

amostras tratadas nas temperaturas selecionadas. 

a b 
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Após aquecimento a 300oC por 3 horas para a amostra P300 (FIG.33), a 

intensidade e a posição de cada reflexão da paligorsquita mantiveram-se 

constantes, indicando a estabilidade da estrutura.   

 

 

FIGURA 33 - Difratogramas de raios X das amostras de paligorsquita tratadas 

termicamente (P300, P550 e P800) e a purificada (PP). 

 

Após aquecimento a 550ºC por 3 horas para a amostra P550, podem se 

observar vários eventos no difratograma representado na FIG.33. Foi identificada a 

notável redução da intensidade correspondente às reflexões localizadas em (110), 

(321) e (161), atribuída a perda do grau de cristalinidade da estrutura. Nesta 

temperatura foram distinguidas duas novas reflexões, a primeira localizada em 

2()=9,88o de espaçamento d = 0,893 nm (identificado como P1 na FIG.33), 

causada pela desidratação da água ligada na estrutura e pela dehidroxilação das 

moléculas OH- também ligadas na estrutura, atribuída à deformação ou colapso 

estrutural na literatura (YAN, LIU, et al., 2012), e a segunda localizada em d = 0,439 

nm (identificada como P5 na FIG.33) segundo a literatura é uma reflexão 

característica da paligorsquita monoclínica (YAN, LIU, et al., 2012), o que sugere 
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que a amostra tratada termicamente a 550ºC é transformada da paligorsquita 

ortorrômbica para paligorsquita monoclínica. Podem se observar ao mesmo tempo 

deslocamentos das reflexões (200), (130) e (040) localizadas em d200=0,640nm, 

d130=0,539nm e d040=0,447nm para a paligorsquita purificada, sendo deslocadas 

para d200=0,629 nm (identificada como P2 na FIG.33), d130= 0,510 nm (identificada 

como P3 na FIG.33), e d040=0,463 nm (identificada como P4 na FIG.33), 

respectivamente. Segundo YAN, LIU, et al. (2012), a identificação da reflexão (200) 

indica a existência de estrutura em camadas. 

Após aquecimento a 800ºC por 3 horas para a amostra P800 (FIG.33), 

praticamente todas as reflexões características da paligorsquita purificada 

desaparecem. As reflexões correspondentes ao quartzo (identificado como Q na 

FIG.33), caracterizado pela difração a aproximadamente (2) = 27o na amostra 

(PP), continua aparecendo no difratograma da amostra P800 junto com todas as 

suas reflexões características identificadas na fixa de difração correspondente ao 

quartzo alfa ICDD- 065-0466. 

A difração de raios X da amostra P550 apresenta variações estruturais 

atribuídas pela literatura ao colapso ou “folding” estrutural da paligorsquita (YAN, 

LIU, et al., 2012). 

Estas modificações são claramente evidenciadas analisando os espectros 

obtidos por FTIR para as amostras nas diferentes condições de temperatura 

estabelecidas.  

Os espectros de FTIR da paligorsquita purificada e após tratamento térmico 

nas temperaturas de 300, 550 e 800ºC por 3 horas, estão representados na FIG.34.  

As principais bandas energéticas correspondes aos grupos característicos 

da paligorsquita foram identificados anteriormente na TAB.14 (item 5.1.3), e as 

modificações sofridas nestas bandas após tratamento térmico foram estudadas e 

representadas na FIG. 34, observando-se os seguintes eventos:  

Após tratamento térmico 300ºC/3h no espectro da amostra P300 (FIG.34), 

foram identificadas todas as bandas de vibração correspondentes à paligorsquita 

purificada PP.  
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FIGURA 34 - Espectro Infravermelho da paligorsquita purificada (PP) e das 

amostras tratadas termicamente (P300, P550, P800). 

 

Após tratamento térmico 550ºC/3h no espectrograma da amostra P550 

(FIG.34), não foram identificadas as bandas de vibração correspondentes ao 

estiramento do metal (Mg, Al ou Fe) ligado aos grupos hidroxilos (M-OH) 

localizadas a 3582, 3615, 3653 e 3997 cm-1  (identificadas como 18, 19, 20 e 21 na 

FIG.34 respectivamente), nem as bandas correspondentes as vibrações de 

estiramento e flexão da molécula OH2 ligada na estrutura, localizadas a 3545 cm-1 

e 1653 cm-1 (identificadas como 17 e 14 na FIG.34 respectivamente). Segundo a 

literatura estas bandas não foram reconhecidas por causa da desidratação e a 

deshidroxilação a 550ºC, resultando na distorção progressiva da estrutura. A banda 

a 1093 cm-1 (identificada como 10 na FIG.34) atribuída à vibração de estiramento 

da base tetraédrica SiO4 da paligorsquita não foi identificada na amostra (P550) 

tratada a 550ºC. A literatura atribui este efeito à distorção da camada tetraédrica. 

Estes fatos concordam com a análise ATD/TG (FIG. 29.a) onde se observa um 
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evento endotérmico (279-527ºC) associado a uma perda de 7% de massa, e com 

o difratograma de raios X da amostra na condição P550 onde ainda pode se 

observar a reflexão característica do plano basal da paligorsquita, o que poderia 

indicar a existência da estrutura em camadas apesar da diminuição do grau de 

cristalinidade, confirmado a modificação estrutural.  Nesta temperatura a banda 

característica da paligorsquita a 1196 cm-1 (identificada como 12 na FIG.34), 

diminui gradualmente a sua intensidade deslocando-se para comprimentos de onda 

inferiores (até 1142 cm-1), mas ainda aparece como uma banda ombro, o que está 

de acordo com YAN, LIU, et al. (2012), atribuído à existência de variação estrutural 

indicativa do colapso ou “folding”. 

Após tratamento térmico a 800ºC/3h no espectrograma da amostra P800 

continuam existindo as bandas de vibração das ligações da camada tetraédrica 

relacionadas com o esqueleto da paligorsquita SiO4 a 478, 1084 e 1240 cm-1 

(identificadas como 2, 10 e 13 na FIG.34) no entanto as bandas características das 

vibrações correspondentes às ligações dos metais presentes no argilomineral (Mg, 

Al, Fe) não foram identificadas.   

As variações estruturais apresentadas nas condições de temperaturas 

estudadas por DRX e FT-IR evidenciam a ocorrência da possível modificação 

estrutural na temperatura de 550ºC. Entretanto, as amostras nas diferentes 

condições de tratamento térmico foram analisadas para observar a evolução da 

área superficial específica e dos parâmetros de área e volume dos microporos para 

cada condição, com o objetivo de verificar que as modificações estruturais 

identificadas anteriormente correspondem a um possível colapso estrutural. 

Os resultados obtidos e calculados da área superficial específica, área 

superficial externa, área dos microporos e volume dos microporos estão 

apresentados na TAB.19.  

Os parâmetros de área e volume dos microporos evoluem significativamente 

durante o tratamento térmico, como pode se observar na FIG.35.  

Na FIG.35.a, pode se apreciar a significativa redução do valor 

correspondente a área superficial especifica à medida que a temperatura é 

aumentada, apresentando uma diminuição drástica a partir de 550ºC até chegar a 

10,6 m2/g para a condição de tratamento térmico de 800ºC. Observa-se que até a 

temperatura de 550ºC a área superficial externa mantem-se constante e a área 

superficial correspondente aos microporos diminui gradualmente, sendo esta última 
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a variável que modifica o valor de área superficial especifica e, portanto, variando 

de forma paralela. 

 

TABELA 19 - Área superficial específica e área e volume dos microporos das 

amostras tratadas termicamente e da amostra purificada. 

CONDIÇÃO 
SBET 

(m2·g-1) 

Sext 

(m2·g-1) 

Smicro 

(m2·g-1) 

Vmicro 

(cm3·g-1) 

PP 158,6 111,3 47,3 0,0214 

P300 139,0 113,6 25,4 0,0119 

P550 113,1 109,2 3,9 0,0024 

P800 11,0 10,7 0,3 0,00002 

 

A FIG.35.b, apresenta a evolução do volume dos microporos frente à 

temperatura. Na FIG.35.b, pode se notar um comportamento similar entre a 

evolução de volume e área dos microporos analisados na FIG.35.b. O volume dos 

microporos apresenta uma diminuição progressiva e mais acentuada até à 

temperatura de 550ºC. A partir de 550ºC a diminuição do volume dos microporos 

se estabiliza devido à perda de microporosidade.  

 

 

FIGURA 35 - Evolução da área superficial especifica (a) e volume do microporo 

(b) das amostras tratadas termicamente. 
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Estes eventos onde podem se observar a diminuição acentuada dos valores 

de área e volume dos microporos para a condição de temperatura de 550ºC, da 

amostra P550, estão causados pela perda progressiva das moléculas de água e 

dos grupos hidroxilos, como foi observado com a técnica FT-IR e deste modo, as 

variações estruturais identificadas na difração de raios X podem se atribuir ao 

colapso ou “folding” estrutural, de acordo com a literatura (YAN, LIU, et al., 2012).  

Na FIG.36 representam-se as micrografias por MET da amostra tratada 

termicamente na condição de temperatura/tempo de 550º/3h (P550). Nela pode se 

observar a preservação da estrutura fibrilar em camadas mantendo a morfologia 

original na forma da nanotubos, na qual a razão Ø:L = 0,038 ± 0,009 nm 

aproximadamente (analisando 3 campos), mostrou-se inferior que para a amostra 

purificada (PP). 

 

  

FIGURA 36 - Micrografias obtidas por MET a partir da amostra P550. 

 

Na TAB.20 representa-se a condição otimizada dentre as estudadas de 

colapso estrutural por tratamento térmico dos nanotubos naturais da paligorsquita. 

 

TABELA 20 - Condição otimizada de colapso estrutural por tratamento térmico. 

Condição otimizada de colapso estrutural Temperatura (ºC) Tempo (h) 

P550 550 3 

a b 



92 
Resultados e discussão  

5.4 Otimização do processo de ativação ácida dos nanotubos naturais 

O processo de ativação ácida foi selecionado para ativar as superfícies 

externas e internas dos nanotubos preservando-se a estrutura original do 

argilomineral. Esta ativação se dá pela remoção das espécies catiônicas das 

camadas octaédricas, gerando sítios ativos de cargas descompensadas capazes 

de sorver os cátions afins a estes sítios presentes nos efluentes estudados. 

A ativação ácida na paligorsquita pode produzir a desagregação de cristais, 

a amorfização da estrutura, modifica a composição química, gera sítios ativos OH- 

na superfície e interior dos nanotubos e altera a área superficial especifica 

(MYRIAM, SUÁREZ-BARRIOS e MARTIN-POZAS, 1998). 

O resultado da análise química semiquantitativa por FRX-EDS das amostras 

obtidas das diversas condições de ativação ácida realizadas, variando as 

concentrações de ácido clorídrico (3, 6, 9 e 12 mol·L-1), temperatura (60 e 90ºC) e 

tempo de ativação de (1 e 4 horas), segundo foi estabelecido no processo 

experimental deste trabalho (item 4.3), encontra-se representado na TAB.9. 

Preliminarmente, a ativação ácida foi realizada na temperatura ambiente 

com as mesmas condições de tempo e concentrações de ácido planejados neste 

trabalho. Os resultados mostraram que a lixiviação foi de apenas 10% em massa 

de Mg, considerado insuficiente para a paligorsquita.  

O silício é o constituinte dominante dos argilominerais e se encontra 

principalmente na camada tetraédrica, estável e é relativamente resistente ao 

ataque ácido (FRINI-SRASRA e SRASRA, 2010; ZHANG, WANG, et al., 2010; 

MYRIAM, SUÁREZ-BARRIOS e MARTIN-POZAS, 1998; CORMA, MIFSUD e 

SANZ, 1987; SUÁREZ-BARRIOS, GONZÁLES, et al., 1995). 

MYRIAM, SUÁREZ-BARRIOS e MARTIN-POZAS (1998), estudaram a 

condição de tratamento mais agressiva de 9 mol·L-1, na temperatura de ebullição 

(100ºC) por 1 hora, posteriormente mantida a solução por 4 horas à temperatura 

ambiente. O resultado da composição química da paligorsquita ativada por esta 

rota foi de 96,31% de SiO2 presente. Segundo estes autores, a sílica procede da 

dissoluçao parcial da camada tetraédrica da paligorsquita, identificada como sílica 

amorfa, do quartzo e de outros silicatos insolúveis acumulados no sólido ativado.  

Como pode se observar nos resultados obtidos por FRX-EDS apresentados 

na TAB.21, o conteúdo de SiO2 aumenta com o aumento da dissolução dos óxidos 
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de magnésio, ferro e alumínio possivelmente localizados na camada octaédrica da 

paligorsquita, como mostra a estrutura (FIG.14). Não obstante, pode se apreciar 

que a concentração dos óxidos de ferro (III) e de magnésio diminuem de forma mais 

acentuada que a concentração do óxido de alumínio.  

 

TABELA 21 - Resultados das análises químicas (FRX-EDS) da amostra como 

recebida, purificada e ativadas em diferentes condições de CM = concentração 

molar (mol·L-1), T = temperatura (ºC) e t = tempo (h). 

CONDIÇÃO Composição (% em massa)* 

Id. CM T t SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 CaO K2O TiO2 MnO 

PP    65,6 15,7 8,9 7,2 ND 1,4 0,8 0,4 

P1 3 

3 

3 

3 

60 

60 

1 67,4 15,7 8,1 6,2 ND 1,3 1,1 0,08 

P2 4 74,4 13,3 6,7 3,7 ND 0,6 1.14 0,05 

P3 90 

90 

1 69,3 15,1 7,8 5,4 ND 1,2 1,1 0.05 

P4 4 81,5 11,4 6,2 0,3 ND 0,3 0,3 0,01 

P5 6 

6 

6 

6 

60 

60 

1 68,5 15,0 7,8 6,2 ND 1,3 1,2 0.07 

P6 4 76,1 12,8 6,5 3,0 ND 0,5 1.1 0,03 

P7 90 

90 

1 72,0 14,0 7,2 4,7 ND 1,0 1,1 0,05 

P8 4 84,7 9,4 5,4 0,3 ND 0,2 1,0 0,01 

P9 9 

9 

9 

9 

60 

60 

1 68,6 15,2 7,6 6,2 ND 1,3 1,1 0,07 

P10 4 77,5 11,2 5,8 2,3 ND 0,5 1,1 0,03 

P11 90 

90 

1 72,4 14,4 6,9 4,1 ND 1.1 0,9 0,04 

P12 4 82,2 10,0 4,8 1,7 ND 0,3 0,2 0,01 

P13 12 

12 

12 

12 

60 

60 

1 70,5 14,4 7,0 5,5 ND 1,3 1,1 0,06 

P14 4 77,8 12,2 6,0 2,5 ND 0,5 1,0 0,03 

P15 90 

90 

1 77,3 12,4 5,8 1,8 ND 0,6 1,0 0,03 

P16 4 86,8 7,4 3,5 1,0 ND 0,3 0,9 0,01 

*Percentagem em massa sem avaliar a Perda ao Fogo a 900ºC. 
ND= Não detectado. 

 

Devido à relativa resistência do SiO2 da camada tetraédrica ao ataque ácido, 

pode-se utilizar a relação, FN, como um fator de normalização, entre a composição 

total de %SiO2 existente na amostra purificada de referência (PP) e a composição 

total de %SiO2 existente em cada amostra ativada (Pi), necessário para normalizar 

e comparar os resultados obtidos neste trabalho com maior confiabilidade.  
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Ressaltando ainda que este fator de normalização foi utilizado considerando que a 

técnica FRX-EDS sempre avalia os resultados baseando-se na massa total de cada 

amostra. 

O fator de Normalização, FN, foi aplicado a cada amostra ativada (i= 1, 2, 

...,16) conforme a EQ.18, para poder avaliar a quantidade de cátions de magnésio 

normalizados removidos das amostras ativadas de acordo com a EQ.19. O mesmo 

processo de normalização será abordado para as demais espécies de interesse 

(alumínio e ferro). Na TAB.22 representa-se a concentração normalizada de 

magnésio, ferro e alumínio removidos por lixiviação em função das concentrações 

iniciais. 

 

      (18) 

 

Onde: FNi, é o fator de normalização aplicado para cada amostra ativada (i = 1, 

2,...,16) 

SiO2(PP), é a composição de %SiO2 presente na amostra purificada. 

SiO2(Pi), é a composição de %SiO2 da amostra ativada (i = 1, 2, ..., 16). 

 

 (19) 

 

Onde: MgNi, é a percentagem normalizado da remoção de dos cátions de magnésio 

da amostra de ativada (i = 1, 2, ..., 16). 

MgO(PP), é a composição de %MgO da amostra purificada (PP). 

MgO(Pi), é a composição de %MgO da amostra ativada (i = 1, 2, ..., 16) 

 FN, é o fator de normalização. 
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TABELA 22 - Fator de normalização (FN) e percentagens normalizados dos 

cátions de magnésio (MgN), ferro (FeN) e alumínio (AlN) removidos para cada 

condição. 

CONDIÇÃO FN MgN FeN AlN 

P1 0,97 11,4% 16,2% 2,4% 

P2 0,88 33,3% 55,2% 25,0% 

P3 0,95 16,8% 29,8% 8,7% 

P4 0,80 44,0% 96,6% 41,4% 

P5 0,96 16,4% 17,5% 8,6% 

P6 0,86 36,9% 64,5% 29,9% 

P7 0,91 26,7% 40,9% 18,5% 

P8 0,77 53,3% 96,4% 53,7% 

P9 0,96 18,4% 17,9% 7,3% 

P10 0,85 44,4% 73,6% 39,7% 

P11 0,91 29,5% 48,4% 16,8% 

P12 0,80 56,6% 80,6% 49,1% 

P13 0,93 27,2% 28,5% 14,4% 

P14 0,84 43,4% 70,9% 34,2% 

P15 0,85 44,3% 78,7% 32,6% 

P16 0,76 69,9% 89,9% 64,6% 

 

A FIG.37 apresenta os resultados da remoção do Magnésio obtidos durante 

o processo de ativação em função do tempo para temperaturas de ativação de 60º 

e 90º C e concentrações de ácido variando de 3, 6, 9 e 12  mol·L-1. Observa-se na 

FIG.37.a que, mantendo-se a temperatura constante e igual a 60ºC, a remoção dos 

cátions de magnésio aumenta com o tempo de tratamento. Também se observa 

para um mesmo tempo de ensaio a quantidade de magnésio removido aumenta 

com o aumento da concentração de ácido utilizada.  A mesma tendência à remoção 

é observada quando se utiliza nos ensaios a temperatura de 90°C (FIG.37.b). 

Porém nestas condições, ou seja, quando se utiliza temperatura de 90ºC, o 

rendimento da ativação por remoção de Mg2+ é maior em todas as condições 

ensaiadas quando comparada à temperatura de 60º.  
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Observando-se o comportamento das curvas de remoção de magnésio em 

função do tempo, reportadas na FIG.37, verifica-se que em quase todas as 

condições, em ambas figuras (a) e (b), ocorre uma mudança de inclinação nas 

curvas que pode estar relacionada com a mudança de comportamento cinético de 

extração de magnésio. Ressaltando que a relação volume de solução e sólido 

(argila) de 10:1, é elevada o suficiente para evitar a saturação da solução pela 

remoção do cátion.   

 

 

FIGURA 37 - Fração de cátions de magnésio (Mg2+) removidos da paligorsquita 

purificada no processo de ativação em função do tempo e da concentração de 

ácido para cada temperatura a) 60ºC e b) 90ºC. 
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Na FIG.38 apresenta os valores normalizados (Fe, Mg, Al). Observa-se que 

para todas as amostras ativadas, a remoção dos cátions de ferro é superior à dos 

cátions de magnésio e de alumínio.  

 

 

FIGURA 38 - Percentagens normalizados dos cátions de magnésio (Mg), ferro 

(Fe) e alumínio (Al) removidos para cada condição de ativação. 
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correspondente a 10% de Mg removido, considerando-se também as menores 

concentrações de Fe e Al removidas (FIG.38), como apresentado na TAB.23. 

 

TABELA 23 - Melhores resultados para cada região escolhida de remoção dos 

cátions de magnésio e percentagens em massa lixiviado da paligorsquita. 

CONDIÇÃO  
Região 

escolhida 

Remoção de 

Mg (%)   

Mg Lixiviado* 

(%em massa)  

P9 (9 mol·L-1/ 60ºC/ 1h) 10-20% 18,4% 0,84% 

P13 (12 mol·L-1/ 60ºC/ 1h) 20-30% 27,2% 1,25% 

P2 (3 mol·L-1/ 60ºC/ 4h) 30-40% 33,3% 1,53% 

P14 (12 mol·L-1/ 60ºC/ 4h) 40-50% 43,4% 1,99% 

P12 (9 mol·L-1/ 90ºC/ 4h) 50-60% 56,6% 2,59% 

P16 (12 mol·L-1/ 90ºC/ 4h) 60-70% 69,9% 3,20% 

*Calculado a partir dos cátions de Mg2+ removidos em referência ao total de Mg2+ presente na amostra 

purificada (4,58% massa) 

 

Os difratogramas das amostras ativadas selecionadas estão apresentados 

na FIG.39, e quando comparados com a paligorsquita purificada (PP), de 

referência, observa-se que em todas as condições selecionadas a estrutura 

paligorsquita permanece. Entretanto algumas alterações relativas às intensidades 

e alargamentos dos picos dos espectros são observadas, acentuando-se com o 

aumento da concentração de Mg2+ removido. 

Nos difratogramas apresentados na FIG.39 das amostras ativadas, pode-se 

observar que as amostras sob condições mais agressivas, identificadas como P14 

(CM=12 mol·L-1, T= 60°C e t=4 h.), P12 (CM=9 mol·L-1, T=90°C e t=4 h), e g) P16 

(CM=12 mol·L-1, T=90°C e t=4 h), apresentaram alargamento basal dos picos de 

paligorsquita, indicando a perda de cristalinidade da estrutura do argilomineral.  
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FIGURA 39 - Difratogramas de: a) amostra purificada (PP) e das amostras 

ativadas em função da remoção dos cátions de magnésio b) P9, c) P13, d) P2, e) 

P14, f) P12 e g) P16. 

 

Simultaneamente, observou-se na FIG.39, que a sílica se manteve inalterada 

em quase todas as condições ensaiadas. Por este motivo, o pico mais intenso do 

quartzo (ICDD - 065 - 0466), foi utilizado como referência para avaliar 

comparativamente a redução de intensidade das principais difrações da 

paligorsquita. Este pico torna-se mais intenso com o aumento da intensidade das 
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aumenta, indicando que o ataque ácido ocorre somente na paligorsquita, tendo 

como efeito principal a diminuição da intensidade relativa dos picos 

correspondestes ao argilomineral, com a consequente diminuição do grau de 

cristalinidade. Esta diminuição do grau de cristalinidade foi observada para as 

condições P14, P12 e P16. Para demais condições de ataque (P9, P13 e P2), nas 

quais a remoção dos cátions de magnésio foi inferior ao 40%, não foi observado 

nem o alargamento, nem a perda de intensidade dos principais picos do 

argilomineral, e pelo tanto não apresentaram amorfização estrutural mantendo-se 

o grau de cristalinidade para estas condições. 

Para fins comparativos, na TAB.24, são apresentados os principais picos de 

difração indexados para a paligorsquita, de acordo com o ICDD-031-0783, para a 

paligorsquita purificada (PP) e para as amostras das condições de processo 

selecionadas.  

 

TABELA 24 - Principais reflexões identificadas na ficha ICDD - 031 - 0783 e 

comparação das reflexões da paligorsquita purificada (PP) com as reflexões da 

paligorsquita das amostras ativadas (P9, P13, P2, P14, P12 e P16). 

 

Observa-se nesta tabela que, para quase todas as condições do processo 

de ativação utilizadas, os espectros apresentam picos com um ligeiro deslocamento 

quando comparado com os picos do espectro de referência (PP). Este 

deslocamento torna-se em geral, mais acentuado com o aumento da concentração 

de Mg removido da estrutura (P2 (18,4%), P13 (27,2%), P2 (33,3%), P14 (43,4%), 

Principais reflexões (110)  (200)  (040) 

  d (nm)   d (nm)   d (nm) 

ICDD-031-0783 8,50º 1,040  13,92º 0,635  19,85º 0,447 

AMOSTRA         

PP 8,48º 1,041  13,82º 0,640  19,83º 0,447 

P9 8,38º 1,054  13,76º 0,643  19,80º 0,448 

P13 8,40º 1,051  13,76º 0,643  19,82º 0,447 

P2 8,48º 1,041  13,82º 0,640  19,84º 0,447 

P14 8,38º 1,055  13,78º 0,642  19,94º 0,445 

P12 8,30º 1,064  13,60º 0,650  19,96º 0,444 

P16 8,34 1,059  13,68º 0,646  19,96º 0,444 



101 
Resultados e discussão  

P12 (56,6%) e P16 (69,9%). Como anteriormente verificado, este comportamento 

pode ser atribuído à redução de tamanho de cristalito ou amorfização de parte da 

estrutura. Entretanto, as condições de processo P2, resultaram em um material 

análogo a paligorsquita de referência (PP), como pode se verificar na TAB.24 os 

parâmetros de rede da estrutura foram todos preservados mesmo após ativação 

utilizando a temperatura de 60°C, tempo de 4 horas e concentração 3 mol·L-1. 

Sendo este resultado bastante indicativo da eficiência do processo de ativação 

superficial e da integridade estrutural dos nanotubos de paligorsquita, essencial 

para sorção de espécies catiônicas em efluentes nucleares e posterior imobilização. 

A condição P2 é a condição de ensaio que apresentou maior integridade 

estrutural por não manifestar perda do grau de cristalinidade nem deslocamentos 

das principais reflexões após tratamento de ativação.  

As mudanças observadas na estrutura da paligorsquita em função do 

tratamento ácido ficaram mais claramente evidenciadas por meio da 

espectroscopia de infravermelho.  

Os espectros resultantes das amostras após tratamento de ativação são 

reportados nas FIG.40 e 43, que correspondem aos intervalos de energia de (4000 

- 3000 cm-1) e (1400 - 400 cm-1), respectivamente. As intensidades e ombros 

registrados variam quando comparadas com os espectros da paligorsquita ativada, 

de acordo com os pesquisadores (FRINI-SRASRA e SRASRA, 2010; CHEN e 

WANG, 2009; MENDELOVICI, 1973; FROST e MENDELOVICI, 2006; CAI, XUE e 

POLYA, 2007; ESTEBAN-CUBILLO, 2007). 

Na região de números de onda superiores (4000-3000 cm-1), FIG.40, 

registram-se as bandas correspondentes as ligações de metal com o grupo 

hidroxila (M-OH) e as bandas de vibração da agua (OH-coordenada e OH-zeolítica).  

Quando comparados os espectros entre as condições da paligorsquita purificada e 

ativada, observa-se que ocorre variações tanto nas intensidades como na 

localização das bandas registradas, assim como a ausência de algumas bandas 

identificadas na paligorsquita purificada. 

A banda a 3697,7 cm-1 atribuída a vibração do estiramento do grupo Mg-OH 

trioctaédrico, (FIG.35, linha 20) está presente em quase todas as condições de 

ativação ensaiadas, exceto para as amostras P12 e P16, que também 

apresentaram alguma alteração nos resultados de difração de raios X (FIG.39). 

Estes resultados fortemente caracterizam a ocorrência de alguma desestruturação, 
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ainda que sutil, na paligorsquita quando submetida a processos de ativação em 

temperaturas superiores como 90°C, em meio ácido de elevada concentração (9 e 

12 mol/L) mesmo com tempos de ataque da ordem de 4 horas.  

 

FIGURA 40 - Espectrogramas de número de onda altos: a) amostra purificada 

(PP) e das amostras ativadas em função da lixiviação dos cátions de magnésio b) 

P9, c) P13, d) P2, e) P14, f) P12 e g) P16. 

 

CAI, XUE e POLYA (2007), estudando o processo de ativação ácida para 

diferentes paligorsquitas, observaram que na região de números de onda 

compreendidos entre 1400-400 cm-1 a banda atribuída a vibração de estiramento 

assimétrica do grupo Si-O1-Si, localizada em 1196 cm-1 desloca-se para um número 

de onda inferior. Esta ocorrência foi associada ao fato de que a dissolução por 

ataque ácido produz a quebra de parte das ligações Si-O1-Si localizadas nas bordas 

das camadas tetraédricas deste argilomineral. Este fato enfraquece o grupo Si-O1-

Si, dando lugar a pequenas alterações no esqueleto de SiO da paligorsquita, no 

entanto mesmo para condições de ativação extremamente agressivas, e 

rompimento quase que total das ligações Si-O1-Si, a estrutura básica, ou seja, o 

“esqueleto” se mantém, como foi verificado neste trabalho nos resultados de DRX.  

Na região de números de onda inferiores, (1400-400 cm-1), para os espectros 

da paligorsquita ativada apresentados na FIG.41 observa-se que as condições P9, 
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P13 e P2, onde o magnésio removido foi de 18,4, 27,2 e 33,3%, respectivamente, 

mantiveram a totalidade das intensidades das bandas.  Destacando as bandas 

definidas como características do esqueleto da paligorsquita (CAI, XUE e POLYA, 

2007), localizadas a 1196, 1120, 1088, 1033 e 987 cm-1 (FIG. 43, linhas 12, 11, 10, 

9 e 8, respetivamente).  Entretanto para estas condições aprecia-se o indício de 

uma nova banda a 1220 cm-1 (FIG. 43, linha SA) caraterística de sílica amorfa (SA), 

localizada a 1200 cm-1 na literatura (MYRIAM, SUÁREZ-BARRIOS e MARTIN-

POZAS, 1998).  

Para as condições P14, P12 e P16, onde as concentrações de magnésio 

removidas foram superiores ao grupo anterior e iguais a 43,4, 56,6 e 69,9% 

respectivamente, apresentaram os espectros na FIG.41 e, pode-se observar que 

ocorre o aumento das intensidades correspondentes a sílica amorfa (SA) cujas 

bandas de adsorção estão localizadas a 1220, 1090, 790 e 470 cm-1 (MYRIAM, 

SUÁREZ-BARRIOS e MARTIN-POZAS, 1998) o que indica a possível dissolução 

da sílica procedente da camada tetraédrica da paligorsquita.   

 

FIGURA 41 - Espectrogramas de baixo número de onda: a) amostra purificada 

(PP) e das amostras ativadas em função da lixiviação dos cátions de magnésio b) 

P9, c) P13, d) P2, e) P14, f) P12 e g) P16. 
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Para estas mesmas condições as bandas localizadas em 1195, 1120, 1083, 

1033, 987 e 478 cm-1 (FIG.41, linhas 12, 11, 10, 9, 8 e 2, respetivamente), diminuem 

a sua intensidade e deslocam-se ligeiramente para menores números de onda. 

Este fato foi atribuído por ESTEBAN-CUBILLO (2007), a um enfraquecimento das 

ligações Si-O-Si o que pode se associar com a existência da diminuição do grau de 

ordenação e consequente amorfização da estrutura, concordando com os 

difratogramas de raios X para estas amostras.  

Pode se afirmar para este estudo que o processo de ativação ácida nas 

condições P9, P13 e P2 não apresentaram variações significativas dos espectros 

em relação a paligorsquita purificada. A condição P2, mais uma vez assinala que 

nas condições utilizadas neste estudo foi a que apresentou valores limites de 

integridade estrutural ainda que a quantidade de magnésio removida não seja a 

máxima. Neste aspecto, para a incorporação e sorção de espécies catiônicas 

radioativas na estrutura, é necessário que a mesma apresente integridade nos 

canais/nanotubos e máxima concentração de sítios ativos para aumentar a 

reatividade. Ou seja, uma área de superfície específica elevada para favorecer esta 

incorporação. 

O processo de ativação ácida pode modificar a área superficial específica do 

argilomineral em função das condições utilizadas como foi observado para os 

parâmetros de rede e estruturas vibracionais assinalados pela DRX e IR-FT 

respectivamente.   

Ao se verificar os potenciais de aplicação como sorventes de radionuclídeos 

presentes nos efluentes nucleares, é conveniente que a área de superfície 

específica seja otimizada ou maximizada. E neste estudo particular é interessante 

que a superfície externa dos nanotubos seja a máxima possível e que a superfície 

interna que corresponde aos microporos estruturais (nanotubos) sejam 

preservadas durante os tratamentos de ativação de superfície. Na literatura, a 

preocupação de manutenção estrutural é acompanhada mantendo-se os valores 

de área superficial específica próximos ou iguais ao material de partida (ESTEBAN-

CUBILLO, PINA-ZAPARDIEL, et al., 2008). Também há estudos onde o valor 

maximizado de área superficial especifica visando a máxima concentração de sítios 

ativos é alcançado sem nenhuma preocupação de preservação estrutural (CHEN, 

ZHAO e WANG, 2007). Estas duas linhas de ação consideram apenas os valores 
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de área superficial especifica desconsiderando a contribuição de cada tipo 

superfície, a externa e a dos microporos na formação de superfícies ativas.  

Neste estudo, as análises de BET foram conduzidas acompanhando-se as 

variações de microporosidade.   

Na FIG.42, aprecia-se para todas as isotermas que a quantidade de N2 

adsorvido aumenta gradualmente com o incremento de pressão relativa quando 

p/po < 0,50, na qual as líneas de adsorção/dessorção coincidem quase 

completamente indicando que a adsorção se produz em monocamada. Entretanto, 

um pequeno aumento na quantidade de N2 adsorvido é observado após a 

paligorsquita purificada ser ativada nas diferentes condições para toda a gama de 

pressões relativas 

As isotermas das amostras ativadas e a purificada são similares e 

correspondem com o tipo IV na classificação IUPAC (IUPAC, 2014). 

 

 

FIGURA 42 - Isotermas de adsorção-dessorção de N2 da paligorsquita purificada 

(PP) e das amostras ativadas (P9, P13, P2, P14, P12 e P16). 

  

Por meio dos valores obtidos das isotermas de adsorção-dessorção de N2 

foram calculados a área superficial específica (SBET), os valores de área e volumem 
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dos microporos e os parâmetro físico relacionados, das amostras ativadas nas 

diferentes condições (P9, P13, P2, P14, P12 e P16) e da purificada (PP), listadas 

na TAB.25. 

 

TABELA 25 - Área superficial específica, área e volume dos microporos e 

parâmetros físicos relacionados da amostra purificada e as ativadas nas 

diferentes condições. 

AMOSTRA SBET 

(m2·g-1) 

Sext 

(m2·g-1) 

Smicro 

(m2·g-1) 

VTOTAL 

(cm3·g-1) 

Vmicro 

(cm3·g-1) 

Vmeso 

(cm3·g-1) 

dmédio 

(nm) 

PP 158,6 111,3 47,3 0,495 0,021 0,474 12,5 

P9 172,4 135,4 37,0 0,552 0,015 0,537 12,8 

P13 197,9 144,9 52,9 0,521 0,024 0,497 10,5 

P2 226,6 177,0 49,6 0,605 0,022 0,583 11,5 

P14 209,2 168,3 41,0 0,676 0,018 0,658 12,9 

P12 221,5 162,6 58,9 0,706 0,025 0,681 12,8 

P16 243,8 183,6 60,2 0,731 0,017 0,713 12,0 

   

Tendo como base os estudos reportados na literatura (ZHANG, WANG, et 

al., 2010; MYRIAM, SUÁREZ-BARRIOS e MARTIN-POZAS, 1998), pode se 

justificar a variação dos parâmetros de área e volumem do microporo, causada pela 

dissolução dos cátions presentes nas camadas octaédrica e tetraédrica em função 

da intensidade das condições de ativação utilizada.  

O comportamento da área e de volume dos microporos na paligorsquita 

ativada, são representados na FIG.43 para as condições selecionadas. 

De uma maneira geral, a área e volume dos microporos têm comportamentos 

similares para cada condição de ativação, e estes parâmetros podem contribuir ou 

não, no aumento da área superficial específica. 

Na FIG.43.a, a área de superfície específica relativa aos microporos da 

paligorsquita purificada (PP) aumenta após a ativação ácida, exceto para as 

condições P9 e P14 nas quais a mesma foi inferior a 10% do valor relativo à 

condição inicial, PP.  Este comportamento pode ser indicativo da ocorrência de uma 

passivação dos canais ou um possível colapso ou “folding” estrutural. Para as 

amostras P12, P13, P16 a área de microporos excedeu o valor de 10% em relação 
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à condição PP de referência. Este fato possivelmente indica que houve a dissolução 

excessiva dos cátions presentes nas camadas tetraédrica e octaédricas. Entretanto 

a condição P2 apresentou um aumento na área de superfície específica dos 

microporos de apenas o 5% em relação a referência PP.  Como esta condição de 

processo tem apresentado um melhor comportamento até o momento, este valor 

pode ser indicativo de que há um fator limite de ativação e integridade estrutural 

dos nanotubos de paligorsquita.  

 

  

FIGURA 43 - a) Área calculada relativa aos microporos e b) Volume calculado dos 

microporos da amostra purificada (PP) e das amostras ativadas P9, P13, P2, P14, 

P12 e P16. 

 

O volume determinado para os microporos relativo a PP e demais condições 

de ativação, indicam comportamento similar as variações observadas na área dos 

microporos. A FIG.43.b, indica o aumento do volume dos microporos, excetuando 

nas amostras P9, P14 e P16, para as  quais o volume foi inferior a 10% em relação 

ao inicial PP. Estes comportamentos podem ser associados aos mesmos 

fenômenos destacados para as áreas dos microporos, ou seja, colapso ou 

modificação  estrutural e, para as condições  P12 e P13 os volumes de microporos 

aumentaram mais que  10% em relação à condição PP também devido à possível 

dissolução da camada tetraédrica juntamente com a lixiviação excessiva dos 

cátions existentes na camada octaédrica. Para a amostra P2 o valor do volume dos 

microporos foi inferior ao 5% do volume do microporo em relação à condição de 

partida PP.  Apenas para a condição P16 na qual a estrutura apresenta maiores 
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indícios de amorfização e perda do grau de cristalinidade estudada pelas técnicas 

DRX e FT-IR (FIG.39, 42 e 43), é observado um comportamento distinto.   

Deste modo, deve se procurar um compromisso entra a formação da maior 

quantidade de sítios ativos na forma de grupos silanol, é dizer, remoção da maior 

quantidade de cátions de Mg2+, sem que seja produzida modificação estrutural dos 

nanotubos ativados.  

A área superficial específica da amostra de partida PP igual a 158,6 m2·g-1 

aumentou para 226,6 m2·g-1 na condição P2. 

A amostra P2 apresentou os resultados mais favoráveis que as demais 

estudadas, em relação à integridade estrutural (DRX e FT-IR), uma vez que, esta 

condição demonstrou menor variação nos parâmetros de área e volume dos 

microporos, com maior aumento da área superficial específica (42,8%) removendo 

33,3% dos cátions de magnésio 

As morfologias analisadas por MEV, são apresentadas na FIG.44 para a    

paligorsquita a) purificada (PP) e b) ativada (P2). Observa-se que ambas as 

amostras apresentam um aspecto fibrilar, de espessuras submicronicas que são 

preservadas mesmo após a ativação superficial na condição P2.  

 

     

FIGURA 44 – Micrografias da paligorsquita purificada (PP) "a" e da paligorsquita 

ativada (P2) “b”.  

 

Na FIG.44 representam-se as micrografias obtidas por microscopia 

eletrônica de transmissão dos nanotubos da paligorsquita após o processo de 

ativação na condição P2 (FIG.44.b), comparada com os da amostra de partida PP 

(FIG.44.a). 

a b 

C D 
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A análise da micrografia (MET) da amostra ativada na condição otimizada 

(P2) apresenta estrutura fibrilar de ração Ø:L= 0,051 ± 0,013 nm aproximadamente 

(analisando 3 campos), análoga a amostra purificada (PP), indicando que a 

estrutura dos nanotubos da paligorsquita é mantida após o processo de ativação 

ácida superficial na condição P2.  

 

  

FIGURA 45 - Micrografias por Microscopia Eletrônica de Transmissão dos 

nanotubos naturais da paligorsquita a) purificada PP e b) ativada na condição P2. 

 

As amostras obtidas na condição P2 para os seguintes processos serão 

identificadas com o nome de paligorsquita ativada (PA), como representado na 

TAB.26. 

 

TABELA 26 - Condição otimizada de ativação superficial dos nanotubos naturais. 

CONDIÇÃO 

OTIMIZADA 

Temperatura 

(ºC) 

Tempo 

(h) 

Concentração 

molar (mol·L-1) 

% Mg2+ 

removido 

Mg Lixiviado1 

(mol·g-1)  (%em massa) 

PA 60 4 3 33,3 6,30·10-4  1,53 

1Calculado a partir dos cátions de Mg2+ removidos em referência ao total de Mg2+ presente na amostra 

purificada (4,58% massa) 

 

a b 
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5.5 Incorporação de radionuclídeos em nanotubos naturais ativados 

Conhecido e determinado o comportamento térmico do argilomineral e, 

fixada as condições de adequação superficial (PA), a etapa seguinte consiste na 

incorporação do radionuclídeos em nanotubos ativados.  

Baseando-se nestes dados, os valores calculados previstos de inserção dos 

radionuclídeos na estrutura são os apresentados na TAB.27.  

 

TABELA 27 – Concentrações de Ni2+ e Sr2+ previstas e calculadas para substituir 

o Mg2+ lixiviado, determinado na condição PA. 

CONDIÇÃO 

OTIMIZADA 

Mg Lixiviado Ni2+ Sr2+ 

mol·g-1 %em massa mol·g-1 %em massa mol·g-1 %em massa 

PA 6,30·10-4 1,53 6,30·10-4 3,69 6,30·10-4 5,52 

 

A incorporação destes cátions foi realizada de acordo com as condições 

descritas no item 4.3., adicionando-se Ni ou Sr em excesso para garantir que todos 

os sítios ativos fossem ocupados.  

Após os ensaios de incorporação, o comportamento de sorção do níquel e 

do estrôncio são repostados nas FIG.46 e 47, respectivamente.  

O comportamento de sorção de níquel pelos nanotubos, em função do tempo 

de ensaio ilustrado FIG.46, mostra a existência de várias regiões com diferentes 

cinéticas de sorção, o que pode estar associado à existência de diferentes 

mecanismos. Inicialmente (0<t<60min.), observa-se um comportamento de sorção 

de Ni a uma taxa relativamente alta até o valor de 32,89 ± 0,09 mg/g sorvida após 

a primeira hora do ensaio, correspondendo a uma velocidade de sorção de 0,548 

mg·g-1·min-1. Para tempos de ensaio maiores que 60 minutos, a curva de sorção 

muda de inclinação tendendo a um valor constante indicando uma possível 

mudança no mecanismo de sorção ou saturação da superfície. Para esta região de 

possível saturação o valor estimado de máxima capacidade de sorção K = 36,89 ± 

0,09 mg/g para o tempo de 80 minutos foi análogo ao valor calculado em função da 

percentagem dos cátions de Mg removidos dos nanotubos naturais ativados 

(3,69%massa), apresentado na TAB.27. Este resultado demonstra 

indubitavelmente a eficácia do processo de ativação de superfície, e o papel da 
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remoção dos cátions de magnésio incorporando 100% do valor calculado de níquel 

em tempos estimados de 80 min. Ou seja, o processo de ativação ácida, torna os 

nanotubos de paligorsquita perfeitamente adequados para o processo de 

incorporação de radionuclídeos.   

 

FIGURA 46 - Capacidade de sorção dos cátions de níquel na paligorsquita 

ativada em função do tempo (ICP).  

 

Na FIG.47, o mesmo experimento foi realizado para os cátions de Sr, onde 

a máxima quantidade sorvida neste processo foi de KSr = 3,33 ± 0,02 mg/g 

(0,375·10-4 mol·g-1) que equivale a 0,33% em massa após 24 horas de contato em 

suspensão. Este valor foi muito inferior ao valor calculado e esperado 

(5,52%massa), apresentado na TAB.27. Deste modo, para o estrôncio, a sorção 

nas condições estudadas apresenta uma eficiência de apenas 5,97%, ou seja, bem 

menor quando comparada com a do níquel (100%).  

 

FIGURA 47 - Capacidade de sorção dos cátions de estrôncio na paligorsquita 

ativada em função do tempo (ICP). 

(80; 36,89) 

80)  
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As amostras correspondentes aos nanotubos naturais ativados com Ni e Sr 

incorporados foram denominadas de PA-Ni e PA-Sr, respetivamente. 

Para efeito apenas comparativo, o mesmo processo de incorporação de 

radionuclídeos foi realizado em condições similares para a paligorsquita sem ativar 

(PP). 

A TAB.28, apresenta os resultados obtidos por FRX-EDS, entre a 

paligorsquita sem ativar (PP-Ni, PP-Sr) e a ativada (PA-Ni, PA-Sr). A concentração 

em massa de níquel na amostra sem ativar (PP-Ni), apresenta valores típicos 

correspondentes a sorção de níquel observados na literatura (FAN, SHAO, et al., 

2009; CHEN, GAU e LU, 2011; SHEIKHHOSSEINI, SHIRVANI, et al., 2014). 

Estes resultados demonstram que o Processo de Ativação Superficial dos 

nanotubos naturais aumenta significativamente a capacidade de sorção destes 

argilominerais por cátions tais como o níquel. Entretanto, no caso do estrôncio, 

comparando-se ambas as condições, PP e PA, se observou que a ativação ácida 

não promoveu um aumento na sorção deste elemento. Como o rendimento de 

sorção do estrôncio foi muito inferior ao esperado, as etapas posteriores deste 

estudo serão realizadas apenas para o níquel. 

 

TABELA 28 - Fluorescência de Raios X por EDS em óxidos das amostras de 

paligorsquita ativada com metal (PA-Ni e PA-Sr) e das amostras sem ativar (PP-

Ni e PP-Sr). 

  Composição (% em massa)* 

AMOSTRA SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 NiO SrO Outros 

PA-Ni 63,8 14,8 6,3 7,0 5,8 ND 2,7 

PP-Ni 65,6 15,6 8,2 7,2 0,6 ND 2,8 

PA-Sr 70,6 14,3 7,1 5,4 ND 0,1 2,5 

PP-Sr 65,7 15,7 8,8 7,1 ND 0,1 2,6 

*Percentagem em massa sem avaliar a Perda ao Fogo a 900ºC. 
ND = Não detectado. 

 

O colapso por tratamento térmico dos nanotubos pode contribuir para a 

imobilização dos radionuclídeos na estrutura dos nanotubos naturais com níquel. O 

colapso estrutural dos nanotubos foi estudado submetendo as amostras PA-Ni nas 

condições de temperatura e tempo otimizadas (550°C/3horas) ilustradas na 

TAB.20. Após os tratamentos térmicos as amostras foram caracterizadas por 
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difração de raios X, microscopia eletrônica de transmissão (MET) e microanálise 

(MET-EDS). 

A FIG.48 apresenta os difratogramas resultantes das amostras de 

paligorsquita sob as várias condições de preparação onde não se observam 

alterações estruturais significativas devido a remoção dos cátions de magnésio e a 

posterior incorporação de níquel. Comparando-se os espectros entre a amostra 

PP(a) e a condição PA-Ni (b) e PA-Ni550 (c), é clara a ausência dos picos relativos 

ao níquel, indicando que possivelmente este tenha entrado na estrutura 

nanotubular da paligorsquita. Entretanto, analisando-se o espectro das amostras 

após o tratamento térmico a 550ºC/3h (FIG.48.c), observa-se como esperado, que 

ocorre uma variação na estrutura atribuída principalmente ao processo de colapso 

estrutural (P1-P5) como estudado e observado no item 5.3. Estes resultados são 

discutidos e analisados considerando os limites de detecção da técnica de análise. 

 

  

FIGURA 48 - Difratograma das amostras de paligorsquita a) purificada (PP), b) 

com níquel (PA-Ni) e c) com níquel tratada a 550ºC (PNi-550) 
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Na FIG.49, são apresentadas as micrografias e o microanálise, obtidas por 

MET-EDS a partir dos nanotubos PA-Ni. Na FIG.49.a, observa-se que a morfologia 

fibrilar dos nanotubos ativados não foi modificada após a incorporação de niquel. 

Nas micrografias apresentadas nas FIG.49.a,b, e c  não se observaram apresença 

de níquel, nos vários campos e aumentos estudados. Entretanto, as análises de 

EDS realizadas no campo da FIG.49.c, identificam os picos caracterísiticos deste 

elemento, FIG.49.d. Estes resultados podem indicar que a incorporação do niquel 

foi no interior dos nanotubos naturais ativados. 

 

  

   

FIGURA 49 - MET com EDS da paligorsquita ativada com níquel (PNi) 

 

a b 
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As amostras PA-Ni, submetidas a tratamentos térmicos de colapso estrutural 

(550ºC/3h), em atmosfera de ar normal, PA-Ni550, e em atmosfera redutora (H2/Ar), 

PA-Ni550r, foram analisadas por MET e as micrografias resultantes são 

apresentadas na  FIG.50. O tratamento em atmosfera redutora foi realizado apenas 

para revelar a presença de Ni na estrutura. Na FIG.50.a, a micrografica 

correspondente a amostra PA-Ni550 que não apresenta nanopartÍculas de níquel 

precipitadas sobre a sua superficie e nem aglomerados nanométricos, no entanto 

quando o mesmo tratamento térmico foi realizado em atmosfera redutora, para a 

amostra PA-Ni550r, correspondente à micrografia da FIG.50.b, os nanotubos 

apresentaram nanoparticulas ou aglomerados nanometricos, que possivelmente 

correspondam ao niquel. 

  

   

FIGURA 50 - Micrografias por MET da amostra PA-Ni tratada termicamente em   

a) atmosfera ao Ar e b) atmosfera redutora, nas condições otimizadas  

 

Na FIG.51, são apresentadas as micrografias e as microanálises (MET-

EDS), obtidas a partir dos nanotubos PA-Ni550r. A análise qualitativa das 

nanopartículas ou aglomerados nanométricos de níquel foi realisada no campo 

apresentado pela  FIG.51.a. Na FIG.51.b, ilustram-se as micronálises 

correspondentes aos pontos 1 e 2, localizados nas regiões dos nanotubos com e 

sem presença de nanopartícula, respectivamente. Estes resultados indicam que as 

nanopartículas ou algomerados nanométricos observados correspondem ao níquel 

a b 
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incorporado, o qual foi reduzido após tratamento térmico em atmosfera (H2/Ar), 

como esperado. 

As micrografias (MET) apresentadas nas FIG.51.c e d. mostram que o níquel 

possui uma distribuição homogênea ao longo dos nanotubos e baixa variação do 

tamanho médio das nanopartículas ou aglomerados nanométricos de Ni.   

Estas micrografias e microanálises obtidas por MET-EDS da amostra          

PA-Ni550r confirmam visual e qualitativamente a incorporação do niquel nos 

nanotubos natuarais ativados da paligorsquita. 

 

   

FIGURA 51 - Micrografias com MET e microanálise (EDS) dos nanotubos 

ativados com níquel incorporado tratada termicamente em atmosfera redutora 

(H2/Ar) (PA-Ni550r). 

 

b 
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6 CONCLUSÕES 

Os nanotubos naturais de paligorsquita nacional foram desenvolvidos, 

modificados e adequados para incorporação eficiente de radionuclídeos no 

tratamento de efluentes nucleares. 

O processo de ativação ácida se mostrou eficiente, removendo 

seletivamente 33% do total dos cátions de magnésio da estrutura dos nanotubos, 

que corresponde a 1,53% em massa de Mg lixiviado da paligorsquita sem 

modificação estrutural e aumentando a área superficial específica em 42,8%, em 

relação ao valor de referência.  

Os nanotubos ativados com uma capacidade de sorção máxima estimada 

de K = 36,89 mg·g-1 em 80 min, incorporaram 3,69% de níquel, concentração 

equivalente à do magnésio removido da estrutura, confirmando a eficiência do 

processo de ativação superficial na sorção de espécies similares ao níquel. A 

condição PA, otimizada foi fundamental para aumentar a capacidade de sorção do 

níquel nos nanotubos ativados da paligorsquita.  

O colapso estrutural dos nanotubos contendo níquel foi obtido na 

temperatura de 550°C por 3 horas em atmosfera normal.  As análises de difração 

de raios X das amostras tratadas e colapsadas confirmam a incorporação de níquel 

na estrutura dos nanotubos naturais de paligorsquita.     

Os nanotubos naturais ativados da paligorsquita são um material adequado 

para remoção eficiente de radionuclídeos, aumento da concentração destes em 

fase sólida e posterior consolidação para a redução de volume dos efluentes 

nucleares. 
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