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RESUMO
Atenção especial tem sido dada ao desenvolvimento de novos materiais
a partir da crisotila natural. Essa fibra possui cerca de 40% de óxido de silício
em sua estrutura com uma camada externa de brucita (MgOH2). Com o
objetivo de se obter um material com estrutura mais uniforme, foi realizada
lixiviação ácida, para remoção da camada externa de brucita, obtendo-se assim
o óxido de silício hidratado. Este material foi utilizado como suporte para a
deposição de Nb2O5.nH2O. O Nb2O5.nH2O foi preparado por meio da
precipitação convencional utilizando como material de partida o nióbio metálico
Neste estudo, foi realizada a síntese e caracterização de materiais SiO2.nH2O/
Nb2O5.nH2O na proporção 1:1. Tanto a crisotila quanto o nióbio são recursos
de grande disponibilidade nacional, o que confirma a viabilidade econômica da
utilização dos mesmos. Os materiais estudados foram caracterizados por DRX,
MEV e TG/DTG.
Palavras chave: Crisotila, Nióbio, Sílica, Óxido de Nióbio hidratado,Híbrido.
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INTRODUÇÃO
Crisotila é um silicato de magnésio fibroso de origem mineral, (1) è a forma
mais importante de amianto comercial

(2)

, representa 95% de todo material

asbetiforme consumido no mundo. O chamado amianto branco pertence à
família das serpentinas (antigorita,piroclorita e crisotila) que se difere em sua
estrutura cristalina dos anfibólos (amosita crocidolita antifolita etc.).Possuem
aplicações diversas devido suas propriedades mecânicas (alta resistência à
tração, flexibilidade elevada,resistência ao impacto), químicas (estável,
insolúvel em água, resistente ao sol, dificilmente oxidada) e térmicas
(incombustível).
A crisotila (2Mg3SiO5(OH)4) possui uma estrutura organizada, constituída
de 16-18 bicamadas (ligação do tipo covalente) cada uma com espessura de
cerca 7,3A e arranjada hexagonalmente. (1)
Devido à presença de potencial zeta positivo numa larga faixa de pH a
crisotila pode atrair ou ser atraída por superfícies ou partículas de carga
superficial negativa

(1)

. Existe uma alta densidade de sítios ativos na superfície

da fibra, fundamentalmente doadores de um ou dois elétrons (sítios básicos).
Assim o material pode apresentar atividade em processos de adsorção e
fenômenos catalíticos (3).
A remoção de certa quantidade de hidróxidos superficiais ligados ao
magnésio na camada externa resulta na criação de um número igual de sítios
ativos de Si-OH pela exposição imediata da cama inferior de hidróxido (4).
A lixiviação ácida é um método barato para obtenção de sílica fibrosa
amorfa com um alto teor de poros. Essa sílica extraída possui diversas
aplicações como carga para compósitos, material de partida para catalisadores
suportados, produção de zeólitas, dentre outras aplicações (5,6).
Uma vez que o óxido de nióbio hidratado possui propriedades
interessantes como alta capacidade de adsorção (7,8,9), resistência à corrosão,
capacidade catalítica em reações de esterificação, esse trabalho tem como
objetivo a preparação do híbrido crisotila lixiviada/óxido de nióbio hidratado
utilizando o método da precipitação convencional para deposição do óxido
metálico sobre das fibras lixiviadas de crisotila. Neste estudo, a síntese ocorreu
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a partir do nióbio metálico, um metal onde o Brasil é o detentor de grandes
reservas, produzindo e exportando suas ligas e derivados para todo o mundo.

MATERIAIS E MÉTODOS
Preparação das redes de sílica
Oito gramas de crisotila (da mina de cana brava, Uruaçu, Brasil SAMAmineração de amianto LTDA), foram lavadas exaustivamente com água
deionizada quente (80°C), para remoção de partículas magnéticas presentes e
mantidas em estufa até massa constante. Adicionou-se a crisotila com 500mL
de solução de HCl 2M sob agitação constante em refluxo por 3 h. Após a
lixiviação o material foi filtrado e lavado com água deionizada até pH ~7.
Preparação do material híbrido
Dissolveu-se o nióbio metálico numa mistura ácida HF/HNO3 numa razão
molar 3:1, e em seguida adicionou-se as fibras de crisotila lixiviada (SiO2n.H2O)
ao meio. Hidróxido de amônio foi adicionado gerando-se óxido metálico
hidratado sobre a fibra. O material ficou em digestão por 24h, foi filtrado e
lavado até pH~7 e então deixado em estufa a 50°C até massa constante.
Para a difração de raios X, foram feitas pastilhas do material em prensa
hidráulica. Usou-se um difratômetro Shimadzu modelo XRD-6000 com fonte de
radiação CuKα, 30Kv, 40 mA, varredura 0,05(2θ/5s) para valores de 2θ entre
10 a 70°.
A análise termogravimétrica fornece informações sobre a composição e
estabilidade da amostra através da perda de massa em função da temperatura.
O equipamento utilizado foi da marca Shimadzu modelo TGA-50. A amostra foi
posta em cadinho de platina aberto sob fluxo de nitrogênio, da temperatura
ambiente até 900°C com taxa de aquecimento de 20°C/min.
A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para visualizar a
morfologia das fibras antes e depois de sua modificação. O microscópio
utilizado foi da marca LEO1450 VP, usando elétrons secundários. As amostras
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foram coladas sobre fita de carbono e recobertas com ouro a fim de evitar seu
carregamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os difratogramas de raios X dos materiais preparados (Fig. 1) mostram
que após o tratamento químico com ácido e a conseqüente dissolução da
camada externa da crisotila o material perdeu seus principais picos de
cristalinidade mostrando ser amorfo, sem planos definidos, diferente do
material de partida (crisotila). A deposição do óxido de nióbio hidratado sobre
as fibras manteve o caráter amorfo, uma vez que o óxido de nióbio hidratado
apresenta características amorfas.

Figura 1: Difratogramas de raios X.

A análise termogravimétrica (Fig. 2) mostra o comportamento dos
materiais preparados quanto principalmente ao grau de hidratação. A crisotila
natural possui elevada estabilidade térmica, tendo sua maior perda de massa
somente acima de 500°C. As fibras produzidas pela lixiviação possuem um
perfil termogravimétrico muito diferente do material de partida, apresentando
em torno de 100°C sua maior perda de massa, que pode ser atribuída à sua
água de hidratação. A determinação do grau de hidratação foi calculada
conforme descrito por Tagliaferro e Silva

(8)

. A deposição do óxido de nióbio

hidratado sob a crisotila lixiviada, apresentou uma diminuição na primeira perda
de massa referente a eliminação das águas mais fracamente ligadas. A
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segunda perda (constatada pela DTG) é referente a eliminação de água mais
fortemente ligada proveniente do oxido de nióbio hidratado. Assim o material
híbrido teve sua composição estimada em: SiO2.0,35H2O/Nb2O5.1,66H2O.

Figura 2: Curvas TG dos materiais
A Tab.1 apresenta os resultados obtidos pela curva TG para os materiais
crisotila, crisotila lixiviada, híbrido e óxido de nióbio hidratado.

Material

Crisotila

SiO2n.H2O

SiO2n.H2O/Nb2O5.nH20

Nb2O5.nH20

Temperatura de Maxima perda

64

63

62

107

130

367

8,3

9,0

de massa (°C)

685

Perda de massa (%)

9,03

10,6

11,0

Total de perda de massa

13,85

20,37

18,9

20,6

Grau de hidratação (n)

-

0,75

0,35

17,5

4,82

1,66

3,8

As fotomicrografias, Fig.4, mostram que os materiais diferem quanto a sua
morfologia. A micrografia da crisotila in natura (Fig.4a) mostra a integridade das
fibras, relativamente compridas e compactadas.
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a

b

c

d
Figura 4: Micrografias dos materiais: a) Crisotila pura, 300 X; b) Crisotila
lixiviada, 500 X; c) Crisotila lixiviada; 4000 X; d) Híbrido; 1000 X.

Através das Figuras 4b e 4c é possível observar que após a lixiviação
ácida as fibras apresentam-se fragmentadas, pela destruição da camada
octaédrica (brucita) e a pela quebra da matriz [SiO4]. Porém, com uma
ampliação é possível verificar que a morfologia da fibra se mantém intacta (Fig
4c). A micrografia do híbrido revela que a deposição de óxido de nióbio
hidratado sobre a superfície da fibra ocorreu de forma não homogênea.

CONCLUSÕES
O DRX mostra que a crisotila é altamente cristalina e os materiais modificados
apresentam-se com características amorfas. Pelas curvas TG observa-se que
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houve interação entre os materiais na produção do SiO2.nH2O/Nb2O5.nH2O. As
micrografias dos materiais modificados mostram que a morfologia cilíndrica da
fibra mantém-se, após as modificações químicas efetuadas. As micrografias
também informam que houve deposição de partículas de forma descontínua
sobre a fibra.
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF HYBRID MATERIALS
FROM NATURAL CHRYSOTILE
ABSTRACT
Special attention has been given to the development of new materials from
natural chrysotile. This fiber has about 40% silicon oxide in its structure with an
outer layer of brucite (MgOH2). With the aim of obtaining a material with a more
uniform structure, acid leaching was performed to remove the outer layer of
brucite, resulting in a silicon oxide hydrate. This material was used as support
for the deposition of Nb2O5.nH2O. The Nb2O5.nH2O was prepared by
conventional precipitation using as starting material niobium metallic. In this
study, we performed the synthesis and characterization of the material
SiO2.nH2O / Nb2O5.nH2O 1:1. Both chrysotile as niobium are widely available
national resources, which confirms the economic viability of resource use. The
materials studied were characterized by XRD, SEM and TG / DTG.

Key-words: Chrysotile, Niobium, Silicon, Oxide, Hybrid.
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