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O presente trabalho objetivou estudar o efeito da intercalação dos cátions metálicos: Mg 2 +, Ca 2 +, Al 3 + e Na\ na
forma de cloretos e no caso do Na' também na forma de nitrato, sobre as propriedades de esfoliação e de
inchamento em água, cm amostras de vermiculita. Os parâmetros avaliados foram: (a) tipo de cátion metálico;
(b) granulometria da vermiculita; (c) concentração da solução de intercalação; e (d) tipo de ânion associado ao
cátion metálico. Os resultados de esfoliação indicaram que a intercalação da vermiculita com os cloretos
diminuiu sensivelmente a capacidade de csfoliação do mineral, em relação a vermiculita natural (sem
tratamento). Essa redução foi da ordem de 50 % com Al 3+ e de I O % com Mg 2+. Entretanto, o tratamento com
nitrato de sódio aumentou cm 15 % a capacidade de esfoliação da vermiculita. Para o inchamento, observou-se
que, de um modo geral, a intercalação com cloretos c com o NaN0 3, promoveram o inchamento em água das
vermiculitas, e que essa taxa de inchamento variou com a concentração da solução de intercalação, com a
granulometria da vermiculita, com o tipo de cátion intercalante e com o tipo de ânion a ele associado. O cátion
que promoveu o maior inchamento foi o Mg 2 ', seguido em ordem decrescente pelo Ca 2+, Al 3+ e Na+, havendo
variações nesta ordem, em relação a granulometria da vcrmiculita e a concentração da solução de intercalação
empregada. A intercalação com nitrato de sódio promoveu maiores taxas de inchamento em relação às obtidas
com o tratamento com o cloreto de sódio, para todos os casos estudados.
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INTRODUÇÃO

A vermiculita é um mineral pertencente à classe dos silicatos e à família dos filossilicatos, constituída
de silício, alumínio, magnésio, ferro e água, em proporções variáveis (Grim, 1968; Parente e Roberto, 1989). A
sua origem é assumida como sendo proveniente do intemperismo, principalmente, sobre os minerais biotita e
flogopita (Santos, 1992; Grim, 1953; Parente e Roberto, 1989).
Segundo Machado (2000), a cela unitária da vermiculita é do tipo 2:1(T-O-T), constituída por duas
folhas tetraédricas e uma folha octaédrica entre elas. Devido a substituições isomórficas nos tetraedros e
octaedros, o mineral apresenta um desequilíbrio de cargas na sua estrutura cristalina, que lhe permite possuir
uma certa capacidade de troca de cátions (Maia, 1995).
Conforme Grim ( 1968), o desequilíbrio de cargas é balanceado pelos íons Mg 2 +, ou por outros íons
como Ca 2+, Na+, K+ e Ae+, que ocorrem entre duas folhas de tetraedros. Esses íons são hidratados; isto é, são
circundados por moléculas de água. De acordo com Assunção (1985), essas folhas de moléculas de água que
separam as camadas T-0-T (Figura 01) e ocupam um espaço definido de 4,98

A,

que é aproximadamente a

espessura de duas moléculas de água, estão arranjadas em um formato ou estrutura hexagonal e alojam os cátions
trocáveis da vermiculita, principalmente o Mg 2+e o Ca2+.
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Figura 01 - Esquema de parte da estrutura cristalina de uma vermiculita mostrando a rede hexagonal (em
pontilhado) de moléculas de água. Os cátions trocáveis estão no centro da rede hexagonal de água. Acima e
abaixo da rede hexagonal estão as folhas tetraédricas Si04 das duas camadas 2:1 da vermiculita (Maia, 1995).

Segundo Grim (1968), Santos e Navajas (1981 ), Maia ( 1995) e Machado (2000), quando as placas de
vermiculita são expostas repentinamente a elevadas temperaturas da ordem de 900 °C, a água de hidratação,
presente no espaço intercamadas (entre as camadas T -0-T), é expulsa eruptivamente, promovendo um
significativo aumento de volume. Esse aumento é gerado pelo afastamento das camadas T-0-T e formação de
espaços vazios entre elas, sendo esses espaços preenchidos por moléculas de ar.
A propriedade física mais importante das vermiculitas para aplicações tecnológicas na agricultura, na
construção civil, na horticultura e na indústria, é sua pequena massa específica aparente (MEA) adquirida após
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esfoliação, fenômeno designado por esfoliação térmica ou piroexpansibilidade (Castro, 1996; The Vermiculite

Association, 2000).
Segundo Coelho e Santos ( 1984), a vermiculita apresenta uma outra propriedade importante, ainda
pouco estudada, que é a capacidade de inchar espontaneamente em água, quando tratada com soluções de
detern1inados cátions metálicos e em concentrações adequadas. Esse inchamento macroscópico se assemelha ao
inchamento da bentonita sódica em água (Walker, 1950).
De acordo com The Vermiculite Association (2002), em termos gerais, a aplicabilidade industrial da
vermiculita é quase totalmente para o material esfoliado. Entretanto, a propriedade de inchamento surge, neste
trabalho, como um processo capaz de agregar valor à vern1iculita, sem que seja necessário esfoliá-la, gerando
potenciais aplicações, diminuindo o passivo ambiental, pois poderiam ser utilizadas frações hoje descartadas nas
usinas de beneficiamento.
No trabalho de Ri ego e Santos (1982), apud Santos (1992), a vermiculita intercalada com cloreto de
lítio, previamente à esfoliação, apresentou uma menor massa específica aparente (MEA) comparada à vermiculita
sem qualquer tratamento (vermiculita natural) . Convém ressaltar que esse cloreto apresenta custos elevados, em
relação a outros sais. O presente trabalho também pesquisa a intercalação da vermiculita, mas, utilizando sais de
menor custo (MgCI 2, A1Cl 3, CaC1 2, NaCl e NaN03), com os quais foram obtidos excelentes resultados de
inchamento para distintas amostras de vermiculita.

MATERIAIS E MÉTODOS

As amostras, aproximadamente 50 kg de cada um dos concentrados, nas granulometrias: (-4+2) mm,
(-2+ 1) mm e ( -1 +0,5) mm, foram fornecidas pela União Brasileira de Mineração (UBM), localizada no
município de Santa Luzia-PB. Essas frações são produtos comerciais da empresa, denominados de concentrado
"Médio", "Fino" e "Superfino".
Os procedimentos adotados na fase de preparação das amostras consistiram de homogeneização,
quarteamento, lavagem e secagem. Para caracterização mineralógica e química das amostras, foram escolhidas
as técnicas de análise de MEV, DRX, FRX, ATD-TG e C TC. Detalhes referentes à caracterização das amostras
podem ser revisados em trabalho anteriormente publicado por Valdiviezo et a!., 2002.
Os ensaios tecnológicos consistiram de intercalação iônica, esfoliação térmica e inchamento em água.
Na intercalação, a vermiculita nas granulometrias: Superfina, Fina e Média, na quantidade de 20 g para
inchamento e de 50 g para esfoliação térmica - etapas posteriores à intercalação iônica - foi transferida para
béqueres e colocada cm contato com a solução de intercalação de interesse, ou seja, solução preparada com os
sais: AICI 3, MgC1 2 , CaC1 2 , NaCI e NaN0 3, separadamente, contendo o cátion intercalante desejado e em todas as
concentrações requeridas: 0,04 M, 0,2 M e I M . Nos béqueres, foram colocados vidros de relógio e estes foram
levados à estufa a 85 "C, por um período de 144 h ou 6 dias. As soluções foram preparadas com água bidestilada. Os reagentes empregados tinham pureza em tomo de 99%.
Para os ensaios de esfoliação, foram construídos cadinhos de aço inoxidável, providos de haste, a qual
permitiu um adequado manuseio dentro da mufla. Os testes foram realizados a uma temperatura de 950 °C,
utilizando-se um forno-mufla elétrico da marca Quimis, modelo Q-318D24 de 4000 W, com termopar de NiCrNi
e marcador digital de temperatura .
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O procedimento adotado para os ensaios de esfoliação consistiu em esfoliar 50 g de amostra,
[racionadas em 5 alíquotas de 1O g, ou seja, cada alíquota de 1O g foi transferida para o cadinho. Em seguida, o

~

cadinho era colocado no interior da mutla. O ensaio chegava ao término após 2 min de esfoliação. O material
esfoliado era pesado e, a seguir, eram determinados a massa específica aparente (MEA) e o rendimento
volumétrico da esfoliação (7]). As metodologias empregadas para a determinação da MEA e 17 estão baseados nas
normas da The Vermiculite Association (2000) e Castro ( 1996).
Para o ensaio de inchamento, pesava-se 5 g de vermiculita natural (não-esfoliada), na granulometria
desejada e intercalada com a concentração de interesse. Esse material era transferido para uma proveta graduada
de 100 mL. O complemento do volume era feito com água bi-destilada e observava-se o volume inicial . Após 24
h, media-se o volume final. Todos os ensaios de esfoliação e inchamento foram realizados em duplicata.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste trabalho, a MEA da vermiculita natural esfoliada, referente aos concentrados Superfino, Fino e
Médio, foi de 141 kg.m- 3 , 117 kg.m- 3 e 114 kg.m· 3 , respectivamente, os quais encontram-se dentro das faixas
requeridas para os produtos comerciais segundo a norma da The Vermiculite Association (2002). Estes valores de
MEA, foram considerados como os referenciais para a partir deles medir-se quantitativamente o aumento ou
decréscimo da esfoliação, promovida por um determinado tipo de cátion metálico.
Os resultados mostraram que a MEA das vermiculitas intercaladas aumentou na seguinte ordem para
cátions provenientes de cloretos : Mg 2+,

ci+,

Na+ e Al 3+, em relação aos valores apresentados pela vermiculita

natural (sem tratamento). Com o cátion Al 3+, a vermiculita apresentou os valores mais elevados de MEA, sendo
esse aumento de aproximadamente 50%, em relação a vermiculita não tratada. A intercalação com o cárion
Mg2 'foi a que menor efeito teve sobre a MEA, em relação a vermiculita natural, sendo o aumento da ordem de
I 0%. A capacidade de esfoliação das vermiculitas depende principalmente,

entre ~outros

fatores, do tipo e

concentração dos cátions trocáveis presentes na camada interlamelar T-0-T (Shinzato "et a!. , 1999).
Conforme Santos (1992), o modelo proposto para explicar o mecanismo de intercalação iônica da
vermiculita com sais inorgânicos, que conduz ao inchamento em água de cristais macroscópicos do minera l,
constitui-se das seguintes etapas: ( 1) troca dos cátions naturalmente presentes no mineral, pelo cátion da solução
aquosa de tratamento; (2) favorecimento da entrada (intercalação) do sal no espaço interlamelar, devido à
vermiculita ser submetida à solução que tem concentrações crescentes do sal; (3) deposição de crostas de sal na
superficie da vermiculita, provocada pelo aquecimento do sistema, gradual evaporação d'água e evaporação total
da solução aquosa de tratamento . Em conseqüência, haveria a desidratação dos cátions intercalantes presentes no
espaço interlamelar, o que pem1itiria a sua entrada por difusão para dentro da estrutura cristalina da vermiculita
através dos espaços existentes entre os átomos de oxigênio das folhas tetraédricas da vermiculita; (4) com a
localização desses cátions intercalantes em posições "não trocáveis", ocorre a diminuição da CTC, uma vez que
haveria redução da carga negativa da camada; (5) com a imersão em água, a rchidratação, tanto dos cátions
interlamelares, quanto do excesso de sal presente no espaço interlamelar, conduziria ao inchamento. Essa
seqüência de processos é proposta como adequada para explicar o mecanismo de intercalação e inchamento que
ocorre em cristais de vermiculita tratados com soluções aquosas de sais inorgünicos.

t

1
60

I

L

A seguir foi estudado o efeito do tipo de ânion, N0 3- e

cr,

associado a um cátion metálico (Na+).

Observou-se que o tratamento da vermiculita com NaN0 3 , teve um efeito positivo, em termos de MEA, em
relação à intercalação com NaCI e também em relação à vermiculita natural. Contrariamente ao efeito dos
cloretos, o tratamento (intercalação), com NaN0 3 , afetou de maneira positiva a MEA desses produtos,
comparados com a vermiculita sem tratamento. A MEA para o produto Superfino diminuiu de 141 para 117
kg.m- 3 e para o Fino decresceu de 117 para I 02 kg.m- 3 . As vermiculitas intercaladas com NaN0 3 apresentaram,
em média, uma redução da ordem de 15 % na MEA, em relação a MEA da vermiculita natural. Isso representaria
um aumento da capacidade de esfoliação, em termos percentuais, de mesma magnitude.
Esse comportamento negativo apresentado pelo NaCI, deve-se, provavelmente, a uma afinidade do
ânion

cr

com alguns sítios superficiais do mineral carregados positivamente. Em outras palavras, o efeito da

competição entre os cátions Na+ e os ânions

cr, conduziram a que esse último ocupe, possivelmente, posições na

camada de água e nas folhas tetraédricas, que poderiam em outras circunstâncias serem ocupadas unicamente
pelo Na+. Estas considerações estão baseadas na eletronegatividade desses ânions. O ânion C r apresenta maior
caráter eletronegativo que o N0 3-.
Um dos objetivos deste estudo visou o aumento do grau de esfoliação da vermiculita após tratamento
com cátions metálicos, e visto que o NaN0 3 se enquadrou nesta premissa, este sal foi selecionado para a
realização de ensaios subseqüentes.
Na Figura 02 , observa-se que o efeito da intercalação de NaN0 3 , na concentração de 0,04 M, sobre a
MEA da vermiculita Superfina, Fina e Média, foi pouco significativa, em relação à vermiculita natural. Com o

aumento da concentração da solução de intercalação de NaN0 3 para 0,2 M, observou-se uma diminuição da
MEA, para todas as granulometrias estudadas, indicando uma tendência de aumento da capacidade de esfoliação

da venniculita, em relação a vermiculita natural.
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Figura 02 - Intercalação de vermiculita Superfina, Fina e Média, com variação da concentração de NaN0 3, e
seu efeito sobre a massa específica aparente (MEA).
Na Figura 03 , referente ao efeito da concentração de NaN0 3 , sobre o rendimento volumétrico da
esfoliaçào (17) da vermiculita fina, observa-se que a capacidade de esfoliação é afetada sensivelmente pela
concentração da solução de intercalação iônica. Em baixas concentrações (0,04 M), essa capacidade é pouco
afetada, em relação à vermiculita sem tratamento. Entretanto, com o aumento da concentração para 0,2 M, a
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capacidade de esfoliação aumenta. Porém, na vermiculita tratada com soluções de concentrações elevadas, da
ordem de I M, ocorreria a redução da capacidade de esfoliação.
O efeito verificado para a concentração de 0,04 M, se deve, provavelmente, ao fato de ter havido
intercalação iônica, com pouca quantidade de sal, devido à baixa concentração da solução empregada,
conduzindo a um resultado pouco expressivo, apresentando valores de 17 próximos aos valores obtidos pela
vermiculita sem tratamento. Neste caso, provavelmente, a seqüência dos mecanismos de intercalação iônica não
seria completa, já que, possivelmente, haveria uma substituição parcial dos cátions trocáveis pelo Na+ e/ou um
arranjo parcial destes cátions no espaço interlamelar e nas folhas tetraédricas.
Com o aumento da concentração do sal para I M, ocorreria, possivelmente um aumento da solvatação
ou hidratação do Na+, o qual apresenta alta energia de solvatação, o que conduziria a um ordenamento estrutural
ou re-arranjo das moléculas de água. Nesta situação, também a seqüência dos mecanismos de intercalação não
seria completa, já que, provavelmente, os cátions de Na+ fortemente solvatadas, tenderiam com o aumento da
taxa de evaporação a se depositar na superficie do mineral, resultando numa parcial substituição dos cátions
trocáveis e/ou parcial acomodação do Na+ na camada de água ou difusão nas folhas tetraédricas.
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Figura 03 - Intercalação de vermiculita Fina, com variação da concentração de NaN0 3 , e seu efeito sobre o
rendimento volumétrico da esfoliação (17).
Na Figura 04 é mostrado o tempo ótimo necessário para se obter a maior taxa de inchamento. Os
resultados mostraram que o inchamento ocorre principalmente nas quatro primeiras horas de contato com a água.
A partir daí e até I O h, o processo assume na curva um comportamento quase horizontal. Entretanto, após 24 h
de ensaio é que obtêm-se o inchamento máximo.
Em termos gerais, a intercalação iônica com cloretos e com o NaN0 3 , promoveu o inchamento em água
das vermiculitas tratadas, e que a magnitude da taxa de inchamento, variou em função da concentração da
solução de intercalação, com a granulometria da vermiculita, com o tipo de cátion intercalante e com o ânion a
ele associado.
As maiores taxas de inchamento , para todos os sais empregados, foram obtidas na concentração de 0,04
M, onde a vermiculita tratada com o Mg 2+ atingiu o valor máximo de 6,7 mL.g- 1• Este valor indicaria que cada
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grama de vermiculita, colocada em água durante 24 h, expandiria-se até um volume final 6,7 mL. A vermiculita
intercalada com NaCL, apresentou a menor taxa de inchamento nesta concentração, em relação aos outros sais, e
esta foi de 4,3 mL.g· 1• As taxas de inchamento da vermiculita tratada com Ca2+ e com Al 3+, nesta concentração,
1

foram de 6, 1 mL.g· 1 e 5,0 mL.g· , respectivamente. Em relação ao efeito do tipo de ânion associado a um cátion
comum, foi verificado que, o NaN0 3 manteve um efeito mais pronunciado, em termos de inchamento, que o
NaCI. Com o NaCl, a taxa de inchamento foi de 4,3 mL.g· 1, enquanto que com o NaN03 chegou a 5,5 mL.g· 1•
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Figura 04 - Variação do volume em água bi-destilada, em função do tempo. O material utilizado no ensaio
corresponde a granulometria Fina intercalada com AlJ+ a 0,2 M, colocado em provetas de 50 mL e de I 00 mL.
A Figura 05 representa o efeito do tipo de cátion e da granulometria, mantendo-se constante a
concentração. Observou-se que a granulometria também influencia a taxa de inchamento. A vermiculita de
granulometria Fina, em geral, foi a que apresentou as maiores taxas, em relação ãs outras granulometrias
estudadas. Quanto ao tipo de cátion, verificou-se mais uma vez nesta figura, que o Mg2+ promoveu as maiores
taxas de inchamento, seguido cm ordem decrescente pelo Ca2+, Al 3+ e Na•.

Figura 05 - Efeito do tipo de cátion metálico (Al3+, Mg 2"\ Ca 2+, Na+) e NaN03 sobre a Taxa de Inchamento (T;)
das vermiculitas Superfina, Fina c Média, mantendo-se constante a concentração em 0,04 M.
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Os estudos realizados por Coelho (1986) apud Santos ( 1992), para o inchamento em água de
vermiculitas intercaladas com sais de cloretos, foram melhores na concentração de 0,2 M e que o Ae+ produziu
os melhores resultados. Neste trabalho, a melhor concentração para a intercalação foi de 0,04 M, valor cinco
vezes inferior ao recomendado por esse autor. Em termos do tipo de cátion, os melhores resultados foram obtidos
com o Mg 2+, ao invés do Al3+. As divergências apresentadas em relação a este trabalho, devem-se, conforme o
próprio Coelho ( 1986) cita no seu estudo, às diferenças na composição química e mineralógica das vermiculitas.

CONCLUSÕES
A intercalação, com os cátions Ae+, Mg2 +,

ci+

e Na+, na concentração de 0,2 M, da vermiculita

Superfina e Fina, influenciou negativamente sobre a MEA, em relação à MEA da vermiculita sem tratamento.
Enquanto que, o tratamento com NaN0 3 influenciou positivamente, promovendo um decréscimo da MEA. O
ânion associado ao cátion intercalante influencia, no sentido de aumentar ou reduzir, a MEA. A granulometria
também influenciou a MEA, com as granulometrias Fina e Média, apresentando as melhores esfoliações após o
tratamento com NaN0 3 .
O inchamento em água da vermiculita, mostrou que os parâmetros: granulometria; concentração da
solução de intercalação; tipo de cátion; e o tipo de ânion; são relevantes para o controle do processo de
inchamento, pois influenciam diretamente a taxa de inchamento. A granulometria Fina, a concentração de 0,04
M, e o cátion Mg 2+, promoveram as maiores taxas de inchamento.
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