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Abstract 

Chrysotile is a fibrous mineral also known as white asbestos. Its main applications are in the cement industry for 

the production of tiles and water tanks. Its use, unprotected, can cause damage to the respiratory system, so it is 

already banned in several countries. A major concern now is about the destination and reuse of waste chrysotile 

that were generated for many years in the same mining and construction. In this work, we studied the 

transformation of chrysotile in a non-toxic material for environmental applications. Fractions of a residue rich 

in mineral impregnated with iron, were heat treated in the presence of a carbon source for the carbon 

nanostructures synthesis. The material obtained after synthesis consists of an amphiphilic composite 

comprising: a ceramic matrix (Mg2SiO4 - from the thermal decomposition of chrysotile, with hydrophilic 

properties), magnetic cores of iron and carbon nanostructures (with hydrophobic properties). These materials 

were used for breaking an effluent emulsified of biodiesel industry and showed excellent results in the turbidity 

removal from the system. 
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Abstract 
Chrysotile is a fibrous mineral also known as white asbestos. Its main applications are in the cement industry for 
the production of tiles and water tanks. Its use, unprotected, can cause damage to the respiratory system, so it is 
already banned in several countries. A major concern now is about the destination and reuse of waste chrysotile 
that were generated for many years in the same mining and construction. In this work, we studied the 
transformation of chrysotile in a non-toxic material for environmental applications. Fractions of a residue rich in 
mineral impregnated with iron, were heat treated in the presence of a carbon source for the carbon nanostructures 
synthesis. The material obtained after synthesis consists of an amphiphilic composite comprising: a ceramic 
matrix (Mg2SiO4 - from the thermal decomposition of chrysotile, with hydrophilic properties), magnetic cores of 
iron and carbon nanostructures (with hydrophobic properties). These materials were used for breaking an 
effluent emulsified of biodiesel industry and showed excellent results in the turbidity removal from the system. 
 
Resumo 
A crisotila é um mineral fibroso também conhecido como amianto branco. As suas principais aplicações são na 
indústria de fibrocimento para a produção de telhas e caixas d’água. O seu uso, sem proteção, pode causar danos 
ao sistema respiratório, por isso a mesma já é proibida em vários países. Uma grande preocupação atual é sobre o 
destino e reutilização dos resíduos de crisotila que foram gerados por muitos anos na mineração da mesma e na 
construção civil. Nesse trabalho, estudou-se a transformação da crisotila em um material não tóxico para 
aplicações ambientais. Frações de um resíduo rico em nesse mineral, impregnado com ferro, foram tratadas 
termicamente na presença de uma fonte de carbono para a síntese de nanoestruturas de carbono. O material 
obtido após a síntese consiste em um compósito anfifílico contendo: uma matriz cerâmica (Mg2SiO4 – 
proveniente da decomposição térmica da crisotila com propriedades hidrofílicas), núcleos magnéticos de ferro e 
nanoestruturas de carbono (com propriedades hidrofóbicas). Esses materiais foram utilizados para a quebra de 
um efluente emulsionado da indústria de biodiesel e mostraram excelentes resultados de remoção de turbidez do 
sistema. 
 
Palavras-chave: Anfifílico, crisotila, efluente, emulsão, residuo. 
 
 
Introdução 

 

O mineral crisotila é um filossilicato lamelar, de estrutura fibrosa, pertencente ao grupo das serpentinas, 
encontrado abundantemente na natureza. Sua fórmula química ideal pode ser representada como: 
Mg3Si2O5(OH)4. A fibra cilíndrica da crisotila pode ser oca ou conter material amorfo internamente. Essas fibras 
possuem diâmetro de 25 nm e podem se unir umas as outras paralelamente formando fibras maiores que podem 
chegam até 3 mm de diâmetro. Esse mineral também é conhecido como amianto branco (Thompson e Mason, 
2002). 
A crisotila possui algumas características físico-químicas interessantes, como: elevada resistência mecânica, 
elevada flexibilidade, isolante térmico e elétrico, alta tensão à tração; resistência à ataques ácidos ou básicos e 
micro-organismos. Além disso, ela é não combustível, possui elevada fiabilidade, poder filtrante e durabilidade. 
Entre as aplicações desse mineral destacam-se: isolante térmico e acústico, refratários, cerâmicas, fabricação de 
fibrocimento para telhas e caixas d’águas, juntas de vedação, materiais de fricção (pastilhas de freio e 
embreagens), roupas especiais, papel e papelão, entre outros (Ferracioli, 2001).  
Devido às suas dimensões reduzidas, a crisotila, quando inalada, sem proteção, pode causar danos ao sistema 
respiratório. O uso do mineral crisotila já é proibido em vários países e controlado no Brasil. Uma grande 
preocupação no mundo atualmente é com os resíduos que foram gerados, durante muitos anos, provenientes da 
mineração da crisotila além dos restos de produtos de fibrocimento contendo amianto. Para que o resíduo desse 
mineral possa ser reaproveitado é necessário que as fibras dos mesmos sejam destruídas ou tenham as suas 
dimensões aumentadas. Duas rotas de remoção da toxicidade da crisotila são o tratamento térmico da mesma e 
tratamento ácido (Sarvaramini e Larachi, 2011). 
As principais áreas de aplicações tecnológicas seguras de resíduos contendo crisotila são: adsorção, fertilizantes, 
extração da sílica e catálise. Na área de adsorção, a crisotila, após tratamento térmico ou ácido tem sido utilizada 
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para a remoção de contaminantes como corantes e hormônios de efluentes aquosos, CO2, compostos aromáticos 
e sulfurados. Na área de fertilizantes a crisotila tem sido utilizada como fonte de magnésio para cultivos. Em 
todas as aplicações dessa área, esse mineral primeiramente é tratado com uma fonte de fosfato e aquecido. Sendo 
assim, esse tratamento, além de destruir as fibras de crisotila, permite que a mesma seja também uma fonte de 
fosfato. O tratamento da crisotila com soluções de ácido forte leva à destruição da camada de Mg(OH)2 da 
mesma e a obtenção de sílica amorfa. Essa sílica tem sido utilizada para várias aplicações tecnológicas como 
para a produção de zeólitas com elevada cristalinidade. Ela também tem sido utilizada em reações de catálise. 
Um exemplo é a utilização de resíduos ricos em crisotila e magnetita para a reforma de alcatrão. Essas aplicações 
são interessantes, pois permitem que os resíduos de mineração e de construção civil contendo crisotila possam 
ser reaproveitados sem nenhum risco à saúde humana (Sarvaramini e Larachi, 2011).  
Nesse trabalho foram produzidos compósitos anfifílicos magnéticos formados por dois diferentes tipos de fibras: 
fibras inorgánicas de crisotila e fibras de carbono. As fibras de crisotila foram impregnadas com uma fonte de 
ferro para o crescimento de naoestruturas de carbono pelo método CVD (chemical vapour deposition) (Teixeira 
et al.; 2012). As características anfifílicas desses compósitos são devido à natureza hidrofóbica das 
nanoestruturas de carbono e a natureza hidrofílica da matriz inorgánica de silicato de magnésio obtido após o 
tratamento térmico da crisotila. Esses compósitos foram utilizados para a separação de um efluente emulsionado 
contaminado com óleo de uma industria de síntese de biodiesel. Em geral, para a produção de um litro de 
biodiesel, são gerados três litros de efluente emulsionado que debe ser tratado antes de ser descartado em corpos 
recepetores (Boni et al.; 2007) Esse efluente emulsionado (emulsão do tipo óleo em agua) é formado durante o 
processo de purificação e lavagem do biodiesel e é caracterizado pela presença de elevada concentração de 
sólidos suspensos e materia orgánica.  
 
 
Objetivos e Hipóteses 
 
Os objetivos desse trabalho são a síntese e caracterização de nanomateriais magnéticos à base de nanoestruturas 
de carbono, núcleos de ferro e do mineral crisotila. Esses materiais são anfifílicos, ou seja, eles possuem tanto 
propriedades hidrofílicas como propriedades hidrofóbicas. A crisotila nesse caso irá atuar como um suporte 
cerâmico para a síntese de nanotubos de carbono, além de ser a parte hidrofílica do sistema. Os núcleos de ferro 
serão os catalisadores necessários para o crescimento das nanoestruturas de carbono além de conferirem 
propriedades magnéticas ao compósito. As nanoestruturas de carbono atuarão como a parte hidrofóbica do 
sistema. Esses materiais foram aplicados na quebra de uma emulsão de um efluente da indústria de biodiesel. 
Esse efluente consiste de gotas de óleo dispersas em um meio aquoso. 
 
 
Metodologia Utilizada e Atividades Desenvolvidas 
 
Inicialmente, o mineral crisotila foi impregnado com nitrato de ferro (1 e 25% m/m de ferro). As nanoestruturas 
de carbono foram sintetizadas pelo método CVD (Chemical Vapour Deposition). Esta síntese foi realizada em 
um forno tubular de quartzo, utilizando etanol como fonte de carbono e N2 como gás de arraste a um fluxo de 
100 mL min-1. A amostra foi aquecida a partir da temperatura ambiente até 800 °C, a uma razão de 10 °C min-1, 
mantendo-se a temperatura de 800 °C por 1 h. As amostras obtidas após o processo CVD foram denominadas C1 
e C25 para crisotila impregnada com 1 e 25% m/m de ferro, respectivamente.  As amostras foram caracterizadas 
por DRX em pó (Rigaku D\MAX radiação Cu), espectroscopia Mössbauer (espectrômetro CMTE modelo 
MA250), TG / DTG (Shimatzu, utilizando ar com uma taxa de aquecimento de 10 ºC min-1 até 900 ºC), 
espectroscopia Raman (SENTERRA, λ = 514,5 nm), MEV (microscopia eletrônica de varredura - microscópio 
FEI Quanta 200, operado a uma voltagem de 30 kV sob alto vácuo) e medidas de magnetização (magnetômetro 
LakeShore 7404 amostra de vibração com uma base de ruído de 10-6 emu, e uma constante de tempo de 300 
ms). Os valores de área superficial foram obtidos em um equipamento Autosorb Quantachrome 1 usando 22 
ciclos N2 de adsorção/dessorção. As análises elementares de carbono totais foram feitas usando um aparelho 
Perkin Elmer CHN-PE-2400. Os testes de quebra da emulsão foram realizados adicionando 100 mg dos 
materiais sintetizados em 6 mL do efluente real usado sem nenhum tratamento prévio, sendo a suspensão 
resultante misturada em um vortex por 1 minuto. A parte hidrofílica dos materiais anfifílicos interage com a fase 
aquosa e a parte hidrofóbica interage com a fase oleosa da emulsão. As propriedades magnéticas dos compósitos 
permitem a sua remoção e reutilização após a quebra, pela simples aproximação de um campo magnético. 
Medidas de absorbância na região do UV-Vis (espectrômetro UV 2550 Shimadzu) dos sistemas permitiram 
acompanhar, de maneira indireta, a redução da turbidez dos sistemas e a cinética do processo de quebra das 
emulsões. O processo de quebra também foi analisado por microscopia ótica (Cole Parmer, 41500-50). 
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Resultados Obtidos 
 
Resultados de espectroscopia Raman, análise térmica e MEV mostraram que o sistema CVD com etanol foi 
eficiente para a síntese de estruturas de carbono. De acordo com a análise elementar, o teor de carbono no 
sistema C1 foi 3 % e C25 foi 40 %.  
 

 
Figura 1: Imagens de microscopia eletrônica de varredura para o sistema C25. 

 
A figura 1 apresenta imagens de MEV para o sistema C25. É possível observar grandes aglomerados de 
nanoestruturas de carbono como nanofibras e nanotubos. Como a quantidade de carbono crescida no sistema C1 
foi pequena, para esse material não foi possível distinguir as formas de carbono crescidas. Durante o processo 
CVD, o material é aquecido a 800 oC. Com esse tratamento térmico, ocorre a destruição e/ou aglomeração das 
fibras de crisotila, o que remove o risco associado ao uso desse mineral. 
  

 
Figura 2: Difratogramas de raiox X das amostras crisotila, C1 e C25, respectivamente. 

 
De fato, resultados de difração de raios X (DRX) mostraram que após o processo CVD, ocorre a destruição da 
fase crisotila (Mg3Si2O5(OH)4) e consequente formação da fase forsterita (Mg2SiO4) que não é toxica. Após o 
processo CVD também são observadas fases com propriedades magnéticas (ferro metálico e carbeto de ferro) 
(Figura 2). A presença dessas fases de ferro foi comprovada por espectroscopia Mössbauer. Medidas de grau de 
magnetização mostraram que ambas as amostras produzidas apresentam propriedades magnéticas.  
A Figura 3 mostra o acompanhamento do processo de quebra da emulsão do efluente estudado, promovido pelo 
material anfifílico C25. Em uma primeira etapa o material é adicionado ao efluente emulsionado. Como ele 
possui propriedades anfifílicas, o mesmo irá permanecer na interface entre as gotas de óleo e a água. 
Após a aproximação de um imã à mistura, ocorre o arraste do material contendo as gotas de óleo em sua 
superfície. Essa separação magnética permite a coalescência das gotas e formação de uma segunda fase. Ambos 
os materiais utilizados foram eficientes para a quebra da emulsão. Contudo, foi observada uma maior quebra 
para o sistema C25 (remoção de 92 % de turbidez), em relação ao material C1 (remoção de 82 % de turbidez). 
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Figura 3: (a) Efluente emulsionado de biodiesel. (b) Imagens de Microscopia Ótica das gotas de óleo no 

efluente. (c) Efluente do processo produtivo do biodiesel, em contato cm material anfifílico C25. (d) Gotas 
de óleo recobertas com material anfifílico C25. (e) Aspecto do efluente após o processo de separação 

magnética. 
 
 
Conclusões e Recomendações 
 
Resíduos de mineração ricos em crisotila podem ser utilizados como suporte para a síntese de nanoestruturas de 
carbono pelo processo CVD. Essa síntese é importante, pois: permite a transformação da crisotila em um 
material não tóxico; permite a obtenção de um compósito anfifílico magnético que pode ser aplicado na área de 
descontaminação ambiental. 
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