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PREÂMBULO 

 

Diante dos problemas ambientais que afetam a sociedade, 

especialmente sobre a poluição aquática, a legislação ambiental tem exigido das 

indústrias o cumprimento de tratamento adequado para descarte de efluente. Assim, 

algumas técnicas têm sido utilizadas para solucionar tal problema, com destaque 

para a técnica de adsorção devido sua relação custo/benefício e no que diz a 

respeito de materiais para serem usados os de origem natural tem elevada 

valorização na aplicação, com destaque argilas. 

Amparado no parágrafo anterior o presente trabalho teve como meta a 

caracterização do material pelas técnicas de Fluorescência de Raios X, difração de 

raios X, Espectroscopia de Transformada de Fourier, Microscopia Eletrônica de 

Varredura e Área Superficial (BET). Em seguida, aplicou-se a paligorsquita natural 

na remoção do corante amarelo remazol GR  e do íon metálico Pb2+ utilizando-se da 

técnica de adsorção variando os parâmetros de tempo, pH, concentração e 

temperatura. 

Com a obtenção dos dados experimentais ajustaram-se aos modelos 

de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, Langmuir e Freundilch. 

Assim, foram obtidos resultados para remoção do corante tempo de 

equilíbrio de 240 min, pH 2 é o de  maior remoção e ajusta-se ao modelo pseudo-

segunda ordem, e nas isotermas de adsorção ocorre uma diminuição da remoção no 

corante da temperatura de 298 K (20 mg g-1) para a de 308 e 318 K (15 mg g-1), 

sendo que a primeira segue o modelo de Langmuir e as duas últimas o de 

Freundlich. Já para o metal foi verificado que o tempo de equilíbrio é 10h e seguiu o 

modelo de pseudo-segunda ordem, o pH de maior remoção está no intervalo de 3 a 
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4, e as isotermas de adsorção na temperatura de 298 e 308 K permanecem 

constante, tendo um ligeiro aumento na de 318 K, porém, todas estão na faixa de 80 

mg g-1, mas todas seguiram o modelo de Freundilch. 

  De acordo com isso, pode-se inferir que o material adsorvente pela 

técnicas usadas na caracterização é a paligorsquita natural e que é útil na remoção 

do corante e do íon metálico. Diante disso, reduz à poluição aquática e favorece 

para o desenvolvimento sustentável. 
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CAPITULO 1 

REMOÇÃO DE POLUENTE: UMA REVISÃO 

THE POLLUTANT REMOVAL: A REVIEW  
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SILVA, Marcos Pereira; SANTOS, M.R.M.C.; SILVA FILHO, E. C. Remoção de 

poluente: Uma revisão, 2013, Dissertação (Mestrado em Ciência dos Materiais) - 

Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais, Universidade Federal do 

Piauí, Teresina.  

 

RESUMO 

 

Normalmente, os despejos de poluentes são submetidos a processos de tratamento 

antes do descarte, e com isso técnicas têm sido testadas, sendo que todas 

apresentam suas vantagens e desvantagens, podendo até mesmo atuar juntamente 

para obter um resultado favorável, no entanto, a técnica de adsorção tem sido 

bastante indicada. A técnica de adsorção pode ser afetada pelos parâmetros de 

tempo, pH, dosagem do adsorvente e temperatura, sendo que os dados 

experimentais geralmente são ajustados mais aos modelos cinéticos de pseudo-

primeira ordem e pseudo-segunda ordem e aos modelos físico-químicos de 

Langmuir e Freundlich. Dentre os materiais aplicados como adsorventes destacam-

se os resíduos agrícolas e argilominerais em virtude de suas propriedades 

estruturais e morfológicas. Assim, a técnica de adsorção usando os argilominerais 

naturais ou modificados produz resultado satisfatório na remoção de poluentes, 

fortalecendo dessa forma o desenvolvimento sustentável. 

Palavras-chave: remoção de poluente, sorção e materiais adsorventes. 
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SILVA, Marcos Pereira; SANTOS, M.R.M.C.; SILVA FILHO, E. C. Review: The 

Pollutant Removal, 2013, Dissertacion (MSc in Materials Science) – Graduate 

Program in Materials Science, Federal University of Piaui, Teresina. 

 

ABSTRACT  

 

Usually dumps pollutants undergo treatment processes before disposal, and 

techniques that have been tested, all of which have their advantages and 

disadvantages may even act together to obtain a favorable result, however, the 

adsorption technique has been indicated. The technique of adsorption can be 

affected by the parameters of  time, pH, adsorbent dosage and temperature, and the 

experimental data are usually adjusted to more kinetic models of pseudo-first order 

and pseudo-second order and physicochemical models of Langmuir and Freundlich. 

Among the materials used as adsorbents stand out agricultural residues and clay 

minerals because of their structural and morphological properties. Thus, the 

adsorption technique using natural or modified clay produces satisfactory results in 

the removal of pollutants, thus strengthening sustainable development. 

Key-Words: removing pollutant, sorption, and adsorbent materials 
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1.1. INTRODUÇÃO 

  O rápido avanço tecnológico da era moderna na procura de satisfazer 

as necessidades da sociedade, às vezes, realizado de forma não sustentável tem 

como desfecho sérios problemas ambientais, atingindo todos os seres da terra, além 

de interferir de maneira negativa nos setores econômico, social e político. O 

crescente aumento da industrialização de produtos químicos juntamente com o não 

planejamento do seu ciclo de vida no planeta pode acarretar a elevação da poluição 

e é provocado por indústrias dentre as quais se destacam as industrias têxteis e 

aquelas que usam metais pesados em seus processos industriais (Janos, et al. 

2006; & Zhou, 2010). 

   Os metais pesados como chumbo, cádmio, mercúrio dentre outros que 

são descartados sem o devido tratamento adequado, gerando elevada concentração 

na água de rios ou lagos, podem ser facilmente absorvidos por animais marinhos e 

com isso entrar na cadeia alimentar humana e consequentemente apresenta um 

risco de saúde para os consumidores (Lin, et al. 2000).  

Outro material de destaque são os corantes presentes em lagos ou 

rios, que por terem uma estrutura complexa de moléculas aromáticas e o que as 

tornam mais estáveis e de difícil degradação (Kayan, et al. 2010). Alterando a 

estética de maneira negativa. No entanto, caracteriza-se por um tipo de poluição 

ambiental, a visual, sendo que o mais crítico efeito da presença dos corantes em 

água é o de dificultar a realização do processo de fotossíntese, produzindo um caos 

ecológico (Slokar, & Le Marechal 1998; Allen, et al. 2005). A substância responsável 

pela cor do corante pode provocar funções tidas como irregulares na saúde dos 

seres humanos (Cardoso, et al. 2011; Hamzeh et al. 2012). 



10 
 

Em virtude dos efeitos provocados pelos despejos de corantes e metais 

pesado sem o prévio tratamento adequado, muitas pesquisas têm sido 

desenvolvidas com o objetivo maior de amenizar a situação existente de 

contaminação da água, variando tanto a técnica como o material. 

As técnicas para o tratamento mais comuns são: biológico e físico-

químico. O tratamento biológico ampara-se na ação enzimática de micro-organismos 

como algas, fungos e bactérias, para biodegradação dos corantes em compostos 

orgânicos através de transformações bioquímicas e que são facilmente assimiláveis 

pelo meio ambiente (Guaratini, &  Zanoni, 2000).   

Tratamento físico-químico fundamenta-se na abrangência de várias 

etapas envolvendo variação de parâmetros químicos, ou seja, uso de substâncias 

químicas para melhorar a interação entre a superfície e o contaminante juntamente 

com os parâmetros físicos (temperatura e pressão) almejando a eficiência na 

remoção do material particulado, sendo caracterizado por uma relação custo 

beneficio desejável (Metcalf, & Eddy, 2003). 

As técnicas comumente usadas para remoção de poluente da água são 

separação por membrana, filtração, coagulação, precipitação, oxidação por 

ozonolise e em processos oxidátivos avançados, eletroquímica e adsorção (Wang, & 

Yang, 2011). 

Todas as técnicas apresentam vantagens e desvantagens, por 

exemplo, pode não ser eficiente na remoção e ser de fácil operação ou ao contrário. 

Na Tabela 1.1 são apresentadas as vantagens e desvantagens de algumas técnicas 

utilizadas para remoção de corantes (Robinson, et al. 2001). 
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Tabela 1.1. Vantagens e desvantagens de algumas técnicas utilizadas para remoção 

de corantes. 

Método Vantagem Desvantagem 

Fotoquímico Não produz lodo Produz subproduto 

Destruição 
eletroquímica 

As substancias químicas da 
decomposição não são perigosas 

Elevado custo de 
energia 

Ozonização Empregado no estado gasoso: 
não tendo variação de volume 

Meia-vida (20min) 

Reagente de 
Fenton 

Remoção eficiente de corantes 
solúveis e insolúveis 

Produção de lodo 

Filtração – membranas Remove todos os tipos de 
corantes 

Produção de lodo 

Troca-iônica Regeneração do adsorvente Produção de lodo 

Irradiação Oxidação eficiente em escala 
industrial 

Requer muita 
quantidade de O2 

dissolvido 

 

Tabela 1.2. Vantagens e desvantagens de algumas técnicas utilizadas para remoção 

de metais (Zouboluis, et al. 2004). 

Técnica Vantagem Desvantagem 

Evaporação 
Obtém o efluente 

bastante purificado 
Requer energia, custo 

elevado e produz lamas 

Adsorção 
Adsorventes 

convencionais 
Não eficiente para todos os 

metais 

Troca iônica 
Eficiente e possível 

recuperação do metal 

Resinas de custo elevado e 
sensíveis a presença de 

partículas 
Oxidação e redução 

química Mineralização Usos de agentes químicos 

Tratamento eletroquímico 
Possibilita a recuperação 

do metal 
Custo elevado e em altas 

concentrações 

Oxidação e redução 
biológica Mineralização 

Taxas de conversão lenta e 
sensível ao tempo 

Osmose reversa 
Efluente pronto para 

reciclagem 
Altas pressões e custos 

elevados 
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Por intermédio das informações apresentadas nas tabelas é possível 

que a adsorção tem a peculiaridade de remover o poluente de forma eficiente e ser 

um processo de fácil realização, além de ter uma excelente relação de 

custo/benefício. A adsorção será a técnica detalhada. 

 

1.2.  Adsorção 

Adsorção corresponde a interação de interfaces onde ocorre a adesão 

de uma espécie (adsorbato) na superfície ou poros de outra (adsorvente) (Chiou, 

2002), sendo que os processos de adsorção poder ser classificados de acordo com 

as fases que formam a interface: líquido/gás, sólido/gás, sólido/líquido e 

líquido/líquido (Atkins, 1994).  

No processo de adsorção durante o contato entre interfaces, o 

contaminante locomove-se no seio da fase fluida até a interface líquido-sólido por 

causa da diferença de concentração entre a solução e a superfície do adsorvente, 

no entanto, após atingir a superfície o poluente entra nos micro poros do adsorvente 

e consequentemente passa a ser adsorvido pelos sítios ativos. Nesta condição, a 

capacidade de remoção do poluente está relacionada com as características do 

material adsorvente, como área superficial disponível, assim como, o tamanho da 

molécula ou íon adsorvido e outras peculiaridades morfológicas e estruturais do 

material (Mccabe, et al. 2001).  

O mecanismo de adsorção por envolver diferentes tipos de interações 

pode ser divido em fisissorção e quimissorção. A fisissorção é caracterizada quando 

as ligações intermoleculares do tipo forças de van der Waals da fase fluida e da 

superfície do adsorvente são mais forte do que as existentes na própria fase fluida, 

tendo calor de adsorção equiparado aos de condensação, pois são reversíveis, logo, 
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regeneráveis, podendo ocorrer em múltiplas camadas, além de ter uma diminuição 

de energia livre juntamente com a diminuição do grau de liberdade do 

adsorvato/adsorbato na superfície do adsorvente, contribuindo assim para processo 

de adsorção física exotérmica (Ruthven, 2008; Inglezakis, & Poulopoulos, 2006).  

A quimissorção é fundamentada nas ligações químicas entre a 

molécula ou íon do adsorbato e a superfície do adsorvente podendo ser covalentes 

ou iônicas (Mccash, 2004). A energia envolvida nas ligações são comparáveis aos 

calores de reações químicas, logo, é um processo irreversível, normalmente ocorre 

em uma única camada e geralmente é precedida por uma adsorção física, sendo 

que a variação da entalpia é positiva indicando que o processo de adsorção química 

é endotérmico (Youssef, et al. 2004). 

Tabela 1.3. Diferenças entre a adsorção física e química (Ruthven, 2008). 

Adsorção química Adsorção física 

Elevado calor de adsorção  Baixo calor de adsorção  

Presença de especificidade Ausência de especificidade 

Formação de monocamada Formação de mono ou multicamada 

Pode ocorrer dissociação de espécies 
adsorvidas 

Não pode ocorrer dissociação 

Ativada, pode ser lenta e irreversível Não ativada, rápida e reversível 

Há transferência de elétrons na formação 
da ligação entre adsorvente e adsorbato 

Não transferência de elétrons, porém 
pode ocorrer polarização adsorvente e 

adsorbato 

 

Os dados experimentais obtidos dos ensaios de processo de adsorção 

podem ser quantitativamente mensurados através de equações simples, norteado 

pelo princípio que uma determinada quantidade de poluente que é adicionada a um 
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sistema contendo o adsorvente de massa conhecida, acreditando-se que a diferença 

entre a quantidade adicionada e a remanescente encontra-se na superfície do 

adsorvente (Airoldi, & Farias, 2000). 

A relação entre a concentração de equilíbrio (Ce) do adsorbato na 

solução e a quantidade do poluente adsorvida (qe) pelo adsorvente, gera isotermas 

de várias modelos, que pode auxiliar na explicação dos mecanismos de adsorção 

(Airoldi, & Farias, 2000; Bulut, et al. 2008). Sendo que os modelos geralmente mais 

utilizados para descrever os processos de adsorção são os de Langmuir (Langmuir, 

1918) e Freundlich (Freundlich, 1906), tanto para adsorção de corante como 

adsorção de metais, possibilitando a linearização das equações e 

consequentemente a determinação das constantes por regressão linear. 

O modelo de Langmuir é caracterizado por apresentar sítios 

homogêneos na superfície do adsorvente, no entanto, cada sítio da superfície do 

adsorvente está livre para interagir com a molécula ou íon sem que ocorra 

interações paralelas entre as moléculas adsorvidas, formando uma monocamada, 

podendo ser máxima a adsorção do poluente quando todos os sítios forem 

preenchidos, sendo que todos os sítios são energeticamente iguais (Chen, & Wang, 

2007). 

A isoterma de Langmuir tem sua capacidade máxima de adsorção (qm) 

obtida por intermédio da Equação 1.1 na forma linear. A quantidade teórica (qe) é 

obtida pela Equação 1.2 o valor de RL é um parâmetro de Langmuir que indica o 

favorecimento ou não, calculado pela Equação 1.3. (Özacar, & Sengil, 2003). 

    

  
 

 

    
 

  

  
                                          Eq. 1.1 

   
      

      
                                                                       Eq. 1.2 
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                                                                     Eq. 1.3 

Sendo qm (mg/g) a capacidade máxima de adsorção para formação da 

monocamada; Ce, a concentração do corante na solução de equilíbrio; KL, a 

constante de capacidade de adsorção de Langmuir e qe (mg/g) a capacidade   

máxima de adsorção durante o experimento, Ci concentração de equilíbrio do 

corante na solução (mg/L) e b está relacionada com energia de adsorção (1/mg). 

O modelo de Freundlich é fundamentado em sítios heterogêneos, 

formando multicamadas e também por não estimar a saturação do adsorvente, ou 

seja, quando a concentração do contaminante na solução de equilíbrio tende ao 

infinito a quantidade adsorvida do poluente também tende ao infinito (Chen, & Wang, 

2007). 

O modelo é demonstrado pela Equação 1.4 e a forma não linear é dada 

pela Equação 1.5. (Özacar, & Sengil, 2003). 

 

       

 
                                                 Eq. 1.4 

             
 

  
                           Eq. 1.5 

 

Onde qe representa a capacidade máxima adsorvida no equilíbrio; Ce a 

concentração do sobrenadante no equilíbrio; KF é a constante da equação que 

relaciona o equacionamento na interface do adsorvente e adsorbato e nF é uma 

constante de  proporcionalidade que sugere o favorecimento do sistema. 
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1.3 Parâmetros que influenciam no processo de adsorção: 

1.3.1. Influência do Tempo 

O estudo cinético é uma variável de fundamental relevância no 

processo de adsorção, pois leva a definir parâmetros, e com isso evitar o consumo 

de energia desnecessário no processo de adsorção, além de auxiliar na explicação 

do mecanismo de adsorção por intermédio de modelos cinéticos denominados de 

pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem, geralmente os mais empregados 

no processo de adsorção de metais e corantes e que serão descritos posteriormente 

(Zhou, et al. 2011; Li, 2007). 

Largergren (1898) é tido como o primeiro em apresentar uma equação 

cinética de pseudo-primeira ordem para remoção de poluente no processo de 

adsorção,. Destacam que a taxa de variação do contaminante com o tempo é 

diretamente proporcional à diferença na concentração da saturação e da quantidade 

de poluente adsorvido pela superfície com o tempo (Vimonses, et al. 2010): 

 

dqt/dt=k1(qe-qt)                                                     Eq. 1.6 

  

Integrando a Eq. 1.6 nas condições limites de t=0 a t=t e qt =0 e qt=qt e 

ocorrendo a reorganização dependente do tempo na forma linear, a equação de 

pseudo-primeira ordem é  expressa pela Equação 1.7. 

 

t
K

qqq calete
303,2

log)log( 1
,exp,                           Eq. 1.7  
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Contudo, qe,exp é a quantidade adsorvida por grama de adsorvente no 

equilíbrio; qe,cal é a quantidade teoricamente adsorvida por grama de adsorventes, qt 

é a quantidade adsorvida por grama de adsorvente no tempo t (min) e k1(min-1) é a 

constante de velocidade da adsorção de pseudo-primeira ordem. Ao estabelecer o 

gráfico de log (qe-qt) em função do t deve ser igual ao log (qe). Portanto, se a 

intersecção não for igual ao log de qe, isso pode sugerir que a reação não é de 

pseudo-primeira ordem, independentemente da magnitude do coeficiente de 

correlação (Allen,, et al. 2005), sendo possível calcular os parâmetros da equação 

de pseudo-primeira ordem, qe e k1, usando os coeficientes angulares e lineares. 

O modelo de pseudo-segunda ordem foi empregado inicialmente para 

descrever as interações covalentes ou iônicas na quimissorção entre interfaces no 

processo de adsorção (Ho, 2006). 

A Equação 1.8 é a de pseudo-segunda ordem, na qual, a velocidade da 

reação é dependente da quantidade adsorvida do poluente na superfície do 

adsorvente e da quantidade adsorvida no equilibrio (Ozacar, & Sengil, 2004; Ozacar, 

2003). 

dqt/dt=k2(qe-qt)
2                                                      Eq. 1.8 

 

Integrando a Eq. 1.8. Na condição limites de t=0 a t=t e qt =0 e qt=qt e 

após um rearranjo, temos a Equação 1.9 e linear de pseudo-segunda ordem. 

t
qqKq

t

calecalet ,

2
,2

11
                       Eq. 1.9 
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Sendo que K2 (min)-1
 é a constante de pseudo-segunda ordem, qt a 

quantidade adsorvida no experimento para o tempo t (min), qe,cal a quantidade 

adsorvida teoricamente (mg/g). 

A velocidade de adsorção, h (mg g-1 . min-1), quando t tende a zero é 

possível ser definida pela Equação 1.10: 

2

,2 caleqKh                                                   Eq. 1.10 

Ao realizar o gráfico de t/qt em função de t, obtêm-se os valores dos 

coeficientes angulares e lineares, os quais são empregados para calcular os valores 

de K2 e qe, cal. 

Para que o sistema ajuste-se melhor ao modelo de pseudo-segunda 

ordem é necessário que o coeficiente de correlação do gráfico t/q vesus t seja o 

mais próximo de 1 e também o qe experimental bem próximo do qe,cal (Seki, & 

Yurdako, 2006). 

 

1.3.2. Influência do pH 

  O pH é a mensuração da acidez (pH<7) ou basicidade (pH>7) em 

solução aquosa. Na maioria dos processos de adsorção tanto os de remoção de 

metais como os de sorção de corantes, o pH pode ser essencial para explicar o 

mecanismo de adsorção envolvido (Kamboh, et al. 2011; Kong, et al. 2011). 

  O processo de adsorção para remoção de metais e corantes pode ser 

realizado com a regulagem de uma concentração conhecida em vários pHs, 

posteriormente retira-se uma quantidade fixa de alíquota e a coloca em contato com 

adsorvente e após isso determina a concentração remanescente. 



19 
 

  Normalmente para os corantes aniônicos (carregados negativamente 

em solução aquosa) com o aumento do pH a capacidade de remoção do corante 

pelo adsorvente diminui em razão da superfície do adsorvente ficar carregada 

negativamente, logo, pode ocorrer interações eletrostáticas de repulsão com o 

corante aniônico. Porém, para o corante catiônico (carregado positivamente) 

procederá o inverso do que aconteceu com o corante aniônico, pois com o aumento 

do pH a superfície do adsorvente fica carregada negativamente possibilitando um 

aumento da interação entre adsorbato e adsorvente no sistema de adsorção, e com 

isso uma maior remoção do corante (Salleh, et al. 2011). 

                    O trabalho de Hameed et al. 2008 pode ratificar essa afirmação do 

parágrafo anterior, como o da remoção do azul turquesa-G caracterizado por ser um 

corante reativo, ao usar polpa de beterraba perceberam que a sorção foi máxima em 

pH 2 atingindo um valor de 83,7 mg g-1, em seguida, diminui com o aumento do pH 

até a zero no pH 6. Para exemplificar a influência do pH, no estudo de adsorção do 

azul de metileno identificado como catiônico a remoção usando casca de banana 

atinge o máximo em pH 4 e o mínimo em pH 2 (Salleh, et al. 2011). 

A determinação do ponto de carga zero é essencial para perceber o 

intervalo linear da sensibilidade do pH e, em seguida, indicar o tipo de centro ativo 

na superfície e a capacidade de adsorção do material, aplicando-se tanto na 

remoção de metais como corantes (Poghossian, 1997).O ponto de carga zero é 

determinado pela solução em contato com o adsorvente até entrar em equilíbrio, ou 

seja, quando a diferença entre os pHs final e inicial é igual a zero.  

Para os corantes catiônicos a adsorção é favorecida quando o 

pH>pHpcz, devido a presença de grupos funcionais tais como OH– e COO-. Já para 
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os corantes aniônicos a adsorção é satisfatória no momento que o pH<pHpcz 

(Radovic, et al. 1997; Savova, et al. 2003). 

No trabalho referente à adsorção do corante aniônico azul Remazol 

(R160) em mesorcapo de coco babaçu foi determinado que o ponto de carga zero 

(pHpcz) para o mesocarpo coco babaçu foi de 6,7, enquanto que a capacidade 

máxima de adsorção de azul Remazol (R160) foi em pH 1, em pH<pHpzc (Vieira, et 

al. 2009). 

Em relação à remoção de metais o pH é fundamental, pois a remoção 

eleva-se a medida que aumenta o pH devido a superfície do adsorvente está 

aumentando suas cargas negativas e possibilita uma maior interação com os íons de 

cargas positivas (metais pesados) elevando as interações na interfaces. No 

pH>pHpcz há uma ligeira remoção, porém, com muitas cargas negativas na 

superfície do adsorvente a adsorção tende a diminuir, pois pode ocorrer a 

precipitação dos metais na forma de hidróxidos, por isso é relevante determinar o 

ponto de carga zero para explicar a melhor faixa de remoção dos metais pesados 

(Lin, & Wang, 2011; Wang, et al. 2010). 

 

1.3.3 Influência da temperatura 

A temperatura é um indicativo de suma importância para a natureza do 

processo de adsorção dos metais pesados, assim como, dos corantes, sugerindo se 

o mesmo é exotérmico ou endotérmico. Geralmente as temperaturas mais usadas 

nos ensaios para sorção de poluentes variam de 25 a 50 °C (Senthilkumaar, et al. 

2006; Zhu, et al. 2011). 

Aumentando a temperatura no processo de adsorção, se a capacidade 

de remoção do poluente eleva-se e a entalpia (ΔH° J/mol) for endotérmico, pode ser 

um indicativo que há um favorecimento no sistema de interação adsorvente-
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poluente, porém, pode ocorrer que a remoção aumente com a temperatura e que a 

entalpia seja exotérmica, justificada pela ocorrência de dessorção durante o 

processo. Isso tudo se deve, em razão do aumento da temperatura que pode 

provocar alterações na superfície do adsorvente, assim como modificação na 

mobilidade do poluente (Zhu, et al. 2011; Nandi, et al. 2009). 

Dentre outros, dois trabalhos referente aos corantes, podem ser 

referenciado em relação a influência da temperatura, e que assumiram o processo 

endotérmico (Hameed, & Ahmad, 2009; Önal, 2006). 

Existem trabalhos envolvendo os metais pesados, que são também 

afetados pela variação de temperatura, como o ensaio realizado, usando um 

compósito formado por um polímero e paligorsquita utilizado na remoção seletiva do 

estrôncio, sendo o processo considerado endotérmico (Pan, et al. 2010). O ensaio 

de adsorção realizado empregando a paligorsquita sódica na remoção do 

radiocobalto teve características que sugere o processo ser endotérmico (Tan, et al. 

2011). 

A termodinâmica como próprio nome sugere, está relacionada com a 

energia em trânsito ou calor a um determinado sistema. Os parâmetros 

termodinâmicos são a energia livre de Gibbs (ΔG°, J/mol), entalpia (ΔH°, J/mol) e 

entropia (ΔS°, J/K mol) para os ensaios de adsorção na remoção de poluente, tendo 

ainda o ke  que é um coeficiente de relação entre a afinidade do poluente pela  

superfície do adsorvente ou a constante de equilíbrio (Tan, et al. 2011). 

A Equação 1.11 determina a constante de equilíbrio Ke, a Equação 1.12  

traçando lnKe vs 1/T, encontra-se as variações padrão de entalpia (ΔH°) e de 

entropia (ΔS°) e, de acordo com os princípios da termodinâmica, a energia livre de 
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Gibbs padrão (ΔG°) está relacionada pela Equação 1.13 mantendo-se a temperatura 

constante (Mellouk, et al. 2011). 

Ke=Qe/Ce.                                                              Eq. 1.11 

           LN Ke= (-ΔH°/R.T) + (ΔS/R)                                  Eq. 1.12 

ΔG°=ΔH°-TΔS°                                                     Eq.1.13 

 

Após a realização dos cálculos e obtenção dos resultados podemos 

afirmar que se a entalpia padrão (ΔH°) é positiva o processo é endotérmico se é 

negativa o processo é exotérmico. Se a energia de Gibbs (ΔG°) é negativa e a 

entropia (ΔS°) é positivo, isso indica que o processo é espontâneo, além de poder 

ter modificado a estrutura do adsorvente possibilitando aumento das interações na 

adsorção do poluente (Fan, et al. 2009; Tan, et al. 2008), no entanto, isso nem 

sempre pode ocorrer devido a influência dos outros parâmetros da equação que 

pode tornar o processo não espontâneo. Esses parâmetros são essenciais para 

compreender a viabilidade da real aplicação do sistema de adsorção.  

 

1.3.4. Influência da dosagem do adsorvente 

  O efeito da dosagem de adsorvente no processo de adsorção é 

simples, bastando-se colocar várias quantidades do adsorvente em contanto com a 

solução contendo o poluente de concentração conhecida e em seguida deixar 

agitando pelo tempo de equilíbrio.. 

  Normalmente ao aumentar a dosagem do adsorvente também eleva-se 

a quantidade adsorvida, devido ao aumento de sítios ativos na superfície do 

adsorvente até atingir um equilíbrio, pois, após esse estado a dosagem elevada do 

adsorvente torna-se um fator negativo na saturação dos sítios e consequentemente, 



23 
 

tais sítios por unidade de massa se resume comparativamente menos sorção do 

poluente em maior dosagem do adsorvente (Sonawane, & Shrivastava, 2009). 

Contudo, o que passar a ser um ponto importante é o fator econômico, 

pois determina qual a dosagem mínima para remover o poluente.  

Nos trabalhos realizados usando casca de arroz para remoção de 

verde brilhante variando a dosagem do adsorvente de 1 a 20 mg/L aumentou de 16 

a 100% remoção do corante (Mane, et al. 2009) e o índigo carmine variando de 2 a 

20 mg/ L, elevou a remoção de 36 a 96 % (Lakshmi, et al. 2009). 

Estudos envolvendo metais pesados podem ser observados, tais como, 

o que realiza ensaio de adsorção usando paligorsquita sódica para sorção do 

cobalto, demonstrando que a remoção aumenta com a elevação de teor do sólido 

(Tan, et al. 2011). 

 

1.3.5. Estudo de dessorção 

  Com o objetivo maior de regenerar o adsorvente e recuperar o 

contaminante, a dessorção se faz necessário, além de facilitar o mecanismo de 

adsorção e também por ser importante para modelar os poluentes em estudos 

cinéticos de dessorção. A dessorção é um parâmetro que usa de algum agente 

químico ou físico almejando a possibilidade de rompimento da ligação adsorbato e 

adsorvente, e com isso recuperá-los posteriormente (Salleh, et al. 2011).  

  Um exemplo de estudo de dessorção para o corante é realizado com o 

preto reativo empregando biomassa residual e determinaram que a eficiência de 

adsorção está menor em torno de 20% comparada com a eficiência da dessorção 

(Won , et al. 2006). 
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  Outro exemplo de dessorção é o referente a metais pesados realizado 

com a paligorsquita ativada acidamente para sorção do cobre (Cu) que demonstra a 

recuperação do adsorvente em quantidade determinadas (Chen, et al. 2007). 

 

1.4   Materiais usados para remoção de poluentes. 

  Há uma procura constante por materiais que tenha a capacidade de 

remoção de poluente elevada, além de exigir que o material tenha certas 

peculiaridades, tais como, ser de fácil operação, relação custo/benefício satisfatória, 

reciclagem do adsorvente ou reutilização do mesmo gerando um valor agregado, 

fonte renovável, realizar o planejamento do ciclo de vida do adsorvente, dentre 

outras, com o objetivo maior de garantir o desenvolvimento sem provocar danos 

ambientais irreversíveis, ou em outras palavras, priorizar a filosofia do 

desenvolvimento sustentável e com isso o bem estar da sociedade. 

  Neste trabalho serão descritos alguns materiais adsorventes 

conceituando-os, comentando algumas de suas propriedades importantes para o 

processo de adsorção e sua eficiência na aplicação no ensaio de adsorção. Além 

disso, será discutido mais detalhadamente a aplicação de argilominerais no 

processo de remoção de poluentes. 

  Geralmente, as superfícies usadas como adsorventes são originadas 

de resíduos agrícolas, subprodutos de indústrias e materiais naturais ou modificados 

química e/ou termicamente procedentes de argilomineral (Salleh, et al. 2011). 

  Resíduos agrícolas são superfícies lignocelulósicas, as quais 

caracteriza-se por serem constituídas de lignina, celulose e hemicelulose, sendo que 

esses componentes contribuem para aumento da massa e, consequentemente, 

elevados pesos moleculares. Portanto, é crescente o aumento direcionado para 

geração de um valor agregado aos resíduos agrícolas, pois, não tendo um 
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tratamento adequado, pode produzir danos ecológicos, logo, uma das aplicações 

para esses resíduos agrícolas é na remoção de poluente, existindo na literatura 

vários trabalhos utilizando tais materiais. Isso é possível devido às propriedades 

físico-químicas, como a morfologia e a estrutura e, também pelos seus grupos 

orgânicos e/ou a incorporação de outros grupos químicos que facilite o processo de 

adsorção, favorecendo o aumento da remoção dos poluentes (Salleh, et al. 2011). 

  Outros fatores relevantes que podem estar associados à utilização dos 

resíduos agrícolas para sorção de poluente, como fontes renováveis por estarem 

disponíveis em grandes quantidades e mais acessíveis em relação aos custos 

quando comparados com outros materiais adsorventes, pois o tratamento 

empregado para seu uso como adsorvente requer o mínimo de processamento 

(lavagem, secagem e moagem), e tendo, assim como desfecho redução de custos, 

principalmente os relacionados o tratamento térmico, além de ser uma matéria-prima 

economicamente viável (Franca, et al. 2009). 

  Geralmente, os adsorventes mais antigos preparados por resíduos 

agrícolas são ativados pelos métodos: físicos e químicos, transformando-se em 

carvão ativado tendo como dos precursores lignina, casca de coco, madeira dentre 

outros (Carrott, et al. 2003; Lillo-Rodenas, et al. 2007; Phan, et al. 2006). 

  É possível observar o uso de resíduos agrícolas em alguns trabalhos 

na remoção de metais pesados como o realizado utilizando a lignina para adsorção 

do cromo, inclusive sugerindo que o mecanismo de adsorção ocorre por meio de 

permuta com íons na estrutura interna do material, produzindo complexo 

(Ahmaruzzaman, 2011). 
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  Pode ser visto também que resíduos sólidos são bastante usado na 

remoção de corante. Gong, et al. 2005 usaram casca de amendoim natural para 

remover o corante catiônico vermelho neutro. 

Em relação aos subprodutos das indústrias que podem ser usados 

como adsorventes, existe como exemplo, dentre outras, a indústria de óleos 

comestíveis, sendo possível observar suas utilizações como adsorventes na 

remoção de poluentes (Ofomaja , 2007; Tan , et al. 2008; Choong, et al. 2006).  

Há uma busca constante por materiais de origem natural para serem 

aplicados na remoção de poluentes, e dentre esses materiais os argilominerais são 

vistos como adsorventes de potencial relevância para tal uso. Isso normalmente se 

deve aos seus constituintes, como esses se organizam estruturalmente e, tendo 

como consequência, estruturas com uma elevada área superficial, boa estabilidade 

térmica, mecânica, química, além de propriedades consideráveis na superfície, 

gerando peculiaridades no material que os tornam eficientes na remoção de 

poluentes (Bergaya, et al. 2006). 

As argilas são silicatos de alumínio, ferro e magnésio hidratados, 

arquitetadas em camadas na forma de cristais, possuindo folhas contínuas de 

tetraedros SiO4, ordenados de forma hexagonal, condensados com folhas 

octaédricas de hidróxidos de metais tri e divalentes, de terrosos de granulação fina, 

sendo classificadas de acordo com suas semelhanças na composição química e na 

estrutura cristalina. As estruturas do tipo 1:1 são as argilas organizadas com folhas 

tetraédricas e octaédricas e nessas incluem-se os grupos da caulinita e dos 

argilominerias ferríferos. As do tipo 2:1 são argilas estruturadas em camadas 

tetraédricas-octaédricas-tetraédricas, que são as micas, vermiculita, paligorsquita, 

sepiolita, esmectitas (Coelho, et al. 2007).  
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A literatura reporta vários trabalhos com o uso de argilas para remoção 

de poluentes, tais como, aplicação da sílica gel, da bentonita, de zeólita e da 

paligorsquita, podendo se apresentar na forma natural ou modificada. Pesquisas 

revelam que as argilas que ajustam suas propriedades físico-químicas por meio de 

modificações químicas e/ou térmicas, incorporam funcionalidades, possibilitando o 

seu uso em diversas aplicações tecnológicas, a exemplo, tem a consideração que 

esses materiais estão sendo uma classe inovadora e promissora na sorção de 

poluentes (Sheng, et al. 1998; Lee, & Kim, 2002).   

Potgieter, et al. 2006 usaram como adsorvente a paligorsquita natural 

para remoção de metais pesados (cobre, chumbo, níquel e cromo) e Qu, et al. 

2011utilizou sílica gel modificada com grupos funcionais de hidróxidos ou poliaminas 

na sorção da prata e mercúrio. 

Al-Futaisi, et al. 2007 utilizaram a paligorsquita natural na adsorção de 

corantes catiônicos e Bouberka, et al. 2005 usaram argilas pilarizadas na remoção 

de corantes ácidos. 

Após relatar a técnica de adsorção e alguns materiais mais 

pesquisados nos ensaios de sorção, será apresentado na Tabela. 1.4 a remoção de 

corantes ácidos, com o material adsorvente, o adsorbato e a capacidade de 

adsorção, sabendo que para comparação entre as quantidades removidas é 

necessário considerar em que condições foram utilizados os demais parâmetros 

mencionados já no presente artigo tais como, faixa de concentração da solução, 

tempo de contanto, pH, a temperatura e a dosagem do adsorvente. Além disso, 

outros fatores podem interferir como as próprias características do material como os 

seus constituintes, sua forma de organização, suas peculiaridades de superfície, 

dentre outras. Também será mostrado na Tabela 1.5 para corantes básicos 
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seguindo as mesmas indicações da Tabela 1.4 e através disso, após uma 

observação crítica pode ser sugerido a viabilidade de certo adsorvente para remover 

determinado adsorbato. 

 

       Tabela. 1.4. Remoção de corantes ácidos (Gupta, et al. 2008). 

Material adsorvente Adsorbato 
Capacidade de 

adsorção (mg g-1) 

Carvão ativado Amarelo ácido 128,8 

Carvão ativado Vermelho ácido 114 101 

Carvão ativado de casca de arroz Azul ácido 50 

DTMA - Bentonita Azul ácido 113 740,5 

Adsorvente carbonáceos Azul ácido 193 219 

Serragem de madeira Azu ácido 25 5,92 

Sílica modificada Azul ácido 25 45,8 

Algodão tratado Azul ácido 25 589 

Quitosana/ciclodextrina Azul ácido 25 77,4 

Casca de avelã Azul ácido 25 60,2 

Alunita calcinada Azul ácido 40 212,8 

Biomassa modificada com fungos Azul ácido 29 17,58 

Argila ativada Azul ácido 57,8 

Casca de banana Laranja ácido 52 21 

Casca de laranja Laranja ácido 52 20,5 

Quitosana Vermelho ácido 73 728,2 

Carvão de lignina Vermelho ácido 88 30,9 

Fibra de coco Violeta ácido 1,65 

Serragem de pinho Ácido amarelo132 398,8 

    

 

 



29 
 

Tabela.1.5. Remoção de corantes básicos (Gupta, et al. 2008). 

Material adsorvente Adsorbato 
Capacidade de 

adsorção (mg/g) 

Adsorvente carbonáceos Azul básico 6 170 

Biomassa de lodo ativado Azul básico 54 86,6 

Bentonita Azul de metileno 166,7 

Carvão de casca de arroz Azul básico 9 343,5 

Carvão de pó de bambo Azul básico 9 143,2 

Casca de banana Azul básico 9 20,8 

Casca de laranja Azul básico 9 18,6 

Diatomita Azul básico 9 198 

Carvão de serragem Verde básico 4 74,5 

Óleo da fibra do tronco da palma Verde básico 4 149,35 

Bentonita Vermelho básico 4 274 

Pó de cana-de-açúcar Violeta básico 10 3,240 

Casca de laranja Violeta básico 10 14,3 

Casca de banana Vileta básico 20,6 

Pueraria lobata Amarelo básico 21 160 

Biomassa de lodo ativado Amarelo básico 105,6 

 

  Existem também pesquisas com vários metais pesado referente às 

suas remoções em água. Na Tabela 1.6 serão apresentados alguns adsorventes, 

adsorbatos, sua capacidade de remoção, porém, é relevante conhecer que as 

demais condições que podem influenciar no sistema de adsorção, dentre estas a 

temperatura, teor do adsorvente, pH e tempo de contanto. Também será 

influenciado pela identidade (seus constituintes, geometria, dentre outras) de cada 

material, para posteriormente sugerir a viabilidade da superfície. 
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Tabela.1.6. Remoção de alguns metais por diferentes adsorventes  (Ahmaruzzaman, 

2011). 

Material adsorvente Adsorbato 
Capacidade de 

adsorção (mg/g) 

Cinzas Zn2+ 6,5-13,3 

Cinzas impregnadas de Alumínio Zn2+ 7,5-15,5 

Cinzas de zeólitas Zn2+ 30,80 

Cinzas de casca de arroz Zn2+ 14,30 

Cinzas Cd2+ 1,6-8 

Cinzas de zeólitas Cd2+ 95,6 

Cinzas de casca de arroz Cd2+ 3,04 

Cinzas ácidas Cd2+ 180,4 

Cinzas de zeólitas Pb2+ 70,6 

Cinzas ácidas 
 

Pb2+ 
 

437 

Cinzas Pb2+ 444,7 

Cinzas Cu2+ 7,5 

Cinzas de zeólitas 4ª Cu2+ 50,45 

Cinzas Ni2+ 9,0-14 

Cinzas impregnadas com ferro Ni2+ 9,8-14,93 

Cinzas de casca de arroz Cr6+ 25 

Cinzas de zeólita 4ª Cr3+ 41,61 

Cinzas de zeólitas Co2+ 13,72 

Cinzas impregnadas com ferro Hg2+ 12,5 

Silicatos de alumínio Hg2+ 3,2 

Cinzas As5+ 7,7-27,8 
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1.5.  CONCLUSÕES 

  Nas últimas décadas tem ocorrido um crescente direcionamento 

referente a preocupação com os despejos de poluente sem o devido tratamento 

adequado, logo, isso provoca um interesses de centros de pesquisas apoiados por 

instituições públicas e/ou privadas procurarem meios para deliberar tal situação. 

Com esse objetivo na remoção de poluentes várias são as técnicas aplicadas para 

amenizar o problema ambiental, sendo que não existe uma técnica eficientemente 

completa podendo às vezes ocorrer associações entre elas para produzir o resultado 

desejado. Entretanto, a técnica de adsorção é bastante recomenda devido sua 

facilidade de operação, sua capacidade de sorção do poluente, além de um custo 

relativamente acessível dentre outros pontos potencialmente relevantes. 

  A técnica de adsorção é definida como um acúmulo de um poluente na 

superfície de materiais naturais ou modificado, podendo suas interações ser 

classificadas em quimissorção ou fisissorção . 

  A técnica de adsorção pode ser influenciadas pelos parâmetros de 

dosagem do material adsorvente, variação do pH, tempo e temperatura, sendo que 

esses parâmetros podem alterar a capacidade de remoção do poluente, 

dependendo da intensidade das condições em que está sendo aplicada no sistema 

de adsorção e também da própria resposta do material à determinada situação. Os 

dados experimentais do sistema de adsorção na remoção de poluente geralmente 

são mais ajustados aos modelos físico-químicos de Langmuir e Freundlich e aos 

modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. 

  Alguns trabalhos da literatura que realizam estudos de dessorção 

apontam para a vantagem como recuperação do adsorvente, porém, deve-se 

ressaltar que tal processo pode ser elevado custo. 
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  Vários materiais adsorventes são empregados nos ensaios de  

adsorção, com ênfase nos de origem natural e resíduos agrícolas, pois possuem 

propriedades físico-químicas, que favorecem sua aplicação na remoção de 

poluentes. Sendo que esses materiais podem apresentarem modificados térmica 

e/ou quimicamente, de forma que contribuam para a facilidade de interação entre as 

interfaces adsorvente/adsorvato. 

  Contudo, é possível sugerir que a técnica de adsorção, tendo como 

adsorvente os argilominerais modificados ou não, pode se mostrar viável na 

remoção de poluentes, favorecendo assim a diminuição da poluição e contribuindo 

com o desenvolvimento sustentável. 
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CAPITULO 2 

REMOÇÃO DO CORANTE AMARELO REMAZOL GR 

POR PALIGORSQUITA NATURAL 

REMOVE THE DYE REMAZOL YELLOW GR BY RAW 

PALIGORSKYTE 
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(Mestrado em Ciência dos Materiais) - Programa de Pós-Graduação em Ciência dos 

Materiais, Universidade Federal do Piauí, Teresina.  

 

RESUMO 

A busca por materiais adsorventes leva os pesquisadores a empregar 

recursos naturais, devido as suas vantagens para essa aplicação, visando o 

desenvolvimento sustentável e econômico. Com isso, a paligorsquita natural obtida 

de Guadalupe-PI, após caracterizada pelas técnicas FRX, DRX, FTIR, MEV e Área 

Superficial, foi utilizada como adsorvente. Assim, realizaram-se ensaios de adsorção 

de tempo, de pH, de concentração e temperatura do corante Remazol GR amarelo 

em meio aquoso com argila tendo uma capacidade máxima de condições óptimas 

de remoção de 20,08 mg.g-1. Uma vez que, para o estudo da cinética, foram 

utilizados modelos de pseudo-primeira ordem e de pseudo-segunda ordem e, 

portanto, os resultados foram ajustados para o pseudo-segunda ordem. Além disso, 

para as isotermas experimentais foram utilizados os modelos físico-químicos de 

Langmuir e Freundlich, sendo que os resultados obtidos têm seguido o de Langmuir 

para a temperatura de 298 K e Freundlich para 308 e 318 K. Sendo assim, o 

material pode contribuir para a redução da poluição de efluentes têxteis. 

Palavras-chave: Paligorsquita, sorção, corante têxteis. 
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ABSTRACT 

The search for adsorbent materials leads researchers to employ natural 

resources due its advantages for this application, aiming at the sustainable and 

economic development. Whit that  the raw palygorskite obtained Guadalupe-PI, after 

characterized by techniques XRF, XDR, FTIR, SEM and Surface Area, was used as 

adsorbent. Thus were performed adsorption time, pH, concentration and temperature 

of Remazol yellow GR dye in aqueous medium with clay having a maximum capacity 

of optimum removal conditions 20,08 mg g-1. Since, for the kinetic study, were used 

models of pseudo-first order and pseudo-second order, and therefore, the results 

were best fitted to the pseudo-second order. Also, for the experimental isotherms 

were used to models physicochemical Langmuir and Freundlich, and the results 

obtained have followed the Langmuir to the temperature of 298 K and Freundlich 308 

and 318 K. Thus, the material can contribute to reduction of pollution of textile 

effluents. 

Keywords: Palygorskite, sorption, industrial dye. 
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2.1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, discussões referentes aos problemas ambientais 

destacam a intensificação desses, resultantes de ações antrópicas, seja durante a 

exploração de recursos naturais e/ou processamento de materiais sintéticos nas 

indústrias, tendo como desfecho mudanças desfavoráveis nos ecossistemas (Kunz, 

et al. 2002). 

Em relação ao controle da poluição, especificamente, nas indústrias 

têxteis, há dificuldade na purificação de águas residuais contendo elevada 

quantidade de corantes nos efluentes líquidos. A presença de corantes na água, 

mesmo não sendo sempre tóxica, prejudica sua estética, logo, é um tipo de poluição 

visual. Além disso, efluentes coloridos evitam a transmissão da luz para realização 

da fotossíntese, provocando um caos ecológico, inclusive na cadeia alimentar, 

sendo este consideravelmente o mais crítico dos efeitos produzidos (Slokar, et al. 

1998; Allen, et al. 2005). As substâncias químicas responsáveis pela alteração da 

cor na água também podem causar danos à saúde dos seres humanos como 

mutações, câncer, alergias e irritações (Cardoso, et al. 2011; Hamzeh, et al. 2012). 

Os corantes são caracterizados por apresentar estruturas aromáticas 

complexas (Kayan, et al. 2010) contendo grupos que ratificam as cores 

denominados de cromóforos e auxócromos que proporcionam maior facilidade de 

interação com as fibras têxteis (Gupta & Suhas, 2009). Geralmente, os corantes 

utilizados nas indústrias são ácidos, os básicos, diretos, de enxofre, reativos, 

dispersos, azos (Demirbas, 2009), sendo os últimos mais empregados na atualidade 

(Forgacs, et al. 2004). A estrutura complexa dos corantes são estáveis e de difícil 

biodegrabilidade (Kayan, et al. 2010). 
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Os corantes aniônicos distinguem-se pela carga negativa (Tyagi & 

Yadav, 2002) apesar de possuírem várias classes (azóicos, antraquinona) e tipos 

(reativos, ácidos e azo) que exibem peculiaridades distintas nas estruturas têm como 

característica comum a solubilidade dos substituintes iônicos (Hunger, 2003). Os 

corantes reativos interagem com as fibras têxteis por meio de ligações covalentes. 

Como o grau de fixação é pequeno, devido a hidrólise dos grupos reativos na água, 

há uma liberação desses materiais, o que não é adequado para as águas residuais 

(Tabak, et al. 2009).  

Medidas mais rígidas em virtude de Legislações Ambientais referentes 

ao tratamento adequado para descargas de efluentes, levam as indústrias a 

reutilizar água do processo, no entanto, para que isso ocorra, pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas, visando obter material e método adequados do ponto vista ambiental 

e econômico e com ótima capacidade de remoção do corante, com o intuito de 

amenizar o problema. Várias técnicas são empregadas para tratar águas residuais 

com corantes, como por exemplo, floculação, coagulação, filtração, oxidação (O3, 

UV, H2O2), processos usando membranas, eletroquímica, oxidação fotocatalítica e 

adsorção (Wang & Yan, 2011). As vantagens e desvantagens de cada técnica têm 

sido intensivamente estudadas sendo a técnica de adsorção considerada um 

processo eficiente e econômico para remover corantes e pigmentos (Özacar & 

Sengil, 2004). 

Adsorção é o acúmulo de uma ou mais partes numa camada interfacial, 

sendo que pode ocorrer por quimissorção ou fisissorção (Ponec, et al.1974; Oscik, 

1982). Vários materiais são usados como adsorventes, tais como: quitosana (Juang, 

et al.1997; Longhinotti, et al.1988), quitina (Akkaya, et al. 2007), óleo de soja (Mittal, 
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et al. 2006), serragem (Ozacar, & Sengil, 2005), material baseados em ciclodextrina 

(Crini, & Peindy, 2006), resíduos agrícolas e argila (Dogan, & Alkan, 2003; Ho & 

McKay, 1999; Ho, & McKay, 1998; Chiou, & Li, 2002; Chiou & Li, 2003; Garg, et al. 

2003).  

 Dentre os materiais adsorventes, as argilas destacam-se por serem 

naturais, abundantes, de fácil extração, geralmente não tóxicas, relativamente 

baratas e possuem propriedades consideráveis de superfície tais como, estabilidade 

mecânica, térmica, química. A natureza química e a estrutura dos poros 

normalmente determina a ótima capacidade de adsorção desses materiais (Bergaya, 

et al. 2006). Dentre os argilominerais, a paligorsquita se caracteriza por ser um 

silicato de magnésio hidratado com morfologia fibrosa cuja fórmula molecular 

condensada é [(Mg,Al)4(Si)8(O,OH,H2O)26.nH2O] (Fan, et al. 2009; Liu, & Wang, 

2007; Liu, & Wang, 2010). A estrutura tem água de zeólita ligada fracamente aos 

micro-canais, água estrutural juntamente com a água de coordenação 

complementando a ligação fortemente aos íons (Mg, Al) nos limites de cada camada 

octaédrica e também possui grupos hidroxilas na sua estrutura ( tais como Al-OH e 

Mg-OH) ( Haden Jr, & Schwint, 1967; Chisholm,1992; Chiari, et al. 2003), sendo 

utilizada continuamente para sorção de íons e metais (Fan, et al. 2009; Liu, & Wang, 

2007; Liu, & Wang, 2010), e contaminantes orgânicos (Liu, et al. 2011; Wang, et 

al.2011; Huang, et al. 2008). A estrutura do material é apresentada na Figura 2.1. 

Devido à inversão na folha de sílica tetraédrica, a estrutura tem canais paralelos na 

forma de microtubos, ratificando uma elevada área de superfície específica e 

consequentemente ótima capacidade de adsorção de vários materiais (Frini-Srasra & 

Srasra, 2009). 
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Figura 2.1: Estrutura da paligorsquita natural. 

Fonte: Adaptada de (Chen, et al. 2011). 

O presente trabalho tem como objetivo a caracterização da 

paligorsquita natural pelas técnicas de Análise Química (FRX), Difração de Raios X 

(DRX), Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Área Superficial Específica (BET). 

ApEm seguida, foram realizados ensaios de adsorção variando os parâmetros de 

tempo, pH, concentração, temperatura, e ajustados os dados experimentais aos 

diferentes modelos físico-químicos de Langmuir e Freundlich e os cinéticos de 

primeira e de segunda ordem.  

 

2.2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.2.1. Materiais 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados hidróxidos de 

sódio (Synth), álcool etílico P.A (Synth), nitrato de potássio (Vetec), ácido clorídrico 
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(Sigma), nitrato de chumbo Pb(NO3)2 (Vetec) e o argilomineral paligorsquita natural 

obtida no município de Gadalupe-PI, localizada aproximadamente a 345 Km da 

capital, cominuída numa peneira de 200 mesh, corante amarelo remazol GR (Dystar 

Ltda) e água deionizada. A Figura 2.2 ilustra a estrutura do corante. Todos os 

reagentes usados tem grau analítico. 

N

N

O

N N

CH3

H3CO

SO2CH2CH2OSO3NaNaO3S

 

Figura 2.2: Estrutura do corante amarelo remazol GR. 

 

2.2.2. Caracterizações 

A análise química usada para determinar o teor dos constituintes da 

argila foi semiquantitativa (standardless), na qual utilizou-se um espectrômetro de 

fluorescência de Raios X, modelo BOL-FRX. Os resultados foram expressos em 

percentagem (%), calculados como óxidos e normalizados à 100%, sendo que as 

amostras foram preparadas por fusão na diluição de 1 para 10, utilizando como 

fundente uma mistura de boratos (Li2B4O7-LiBO2). 

A paligorsquita natural usada como adsorvente do corante amarelo 

remazol GR foi caracterizada pela técnica Difração de Raios X para verificar a sua 

cristalinidade, por meio do instrumento Shimadzu, modelo XR-D600 A, na faixa 2θ 

entre 1 e 70º. A velocidade de varredura foi de 5º min-1, utilizando a fonte de 

radiação CuKα, com comprimento de onda 154,06 pm. Os mesmos parâmetros 
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foram utilizados para a caracterização, após a sorção do corante pela argila, co o 

intuito de observar se teria alterações consideráveis na estrutura da paligorsquita, 

verificando a ocorrência da possível interação.  

Os espectros do infravermelho foram realizados para determinar quais 

os grupos químicos estão presentes na estrutura do material, foram obtidos por um 

espectrofotômetro FTIR Bomem da série MB com o método de pastilha de KBr 

contendo 1% da amostra, em 96 varreduras, na região de  4000 a 400 cm-1 com a 

resolução de 4 cm-1.  

A morfologia do adsorvente foi analisada por Microscopia Eletrônica de 

Varredura, após a metalização das amostras com ouro e paládio no aparelho JEOL 

T-300.  

A área de superfície específica foi determinado pelo analisador 

Quantacrome NOVA 4200, por meio do método de adsorção/desorção de nitrogênio.  

Tanto a concentração do corante como os espectros dos mesmos 

foram determinados no Espectrofotômetro UV/VIS, Varian, modelo CARY 300. 

 

2.3. Ponto de carga zero 

         O ponto de carga zero do adsorvente foi determinado pelo método de 

adição de sólidos (Vieira, et al. 2011). Inicialmente, ocorreu a adição de 50 mL de 

uma solução 0,1 mol L-1 de KNO3 em recipientes numerados de 1 a 12, usando um 

pHmetro digital Del Lab, modelo DLA-PH. Em seguida, o pH foi ajustado com as 

soluções de 0,1 mol L-1 de HCl e/ou NaOH para pH de 1 a 12, sendo que estes 

correspondem aos pH iniciais, pHi,. Posteriormente, foram retiradas alíquotas de 30 
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mL de cada frasco e transferidas para erlenmeyer de 125 mL contendo 30 mg da 

argila. Posteriromente, foram submetidas à agitação em banho termostático do tipo 

Banho Metabólico Dubnoff (Marconi, MA093) por 24h a temperatura de 298 ± 2 K. 

Cessada a agitação o sobrenadante foi separado por centrifugação, realizando 

novas medidas de pH do mesmo, denominados de pH finais, pHf. O ponto de carga 

zero foi obtido por meio da diferença do pHf  pelo pHi, calculado pela Equação 2.1: 

                                                       Eq.2.1 

 

2.4.  Testes de Adsorção 

2.4.1. Isoterma de Tempo 

    Para a realização do estudo cinético da remoção do corante amarelo 

de remazol GR, alíquotas de 30 mL da solução de 1000 mg L-1 do corante foram 

transferidas para uma série de erlenmeyers contendo 30 mg do adsorvente, em 

seguida as suspensões foram colocadas numa mesa agitadora à temperatura de 

298 ± 2 K em intervalos de 15 a 300 min. Após a finalização dos tempos pré-

estabelecidos, o sobrenadante foi separado por centrifugação na condição de 10 min 

e 3500 rpm usando uma centrífuga (Centribio 80-2B). A concentração remanescente 

do corante na solução, para cada intervalo de tempo, foi determinada por 

Espectroscopia do UV-Vis (CARY 300 Varian) com comprimento de onda de 414 

nm, que corresponde a absorção máxima do corante, realizando as diluições quando 

necessárias para fazer as leituras nesse instrumento. A capacidade de adsorção do 

adsorvente em cada ensaio (qe em mg g-1 ) foi calculada de acordo com a Equação 

2.2 (Özacar, & Sengil, 2004): 
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                                              Eq.2.2                                                            

Onde qe (mg g-1) representa a quantidade adsorvida por grama de 

adsorvente; Ci e  Cf (mg L-1) representam as concentrações antes e depois da 

adsorção, respectivamente; V(L) é o volume da solução utilizada e m(g) é a massa 

do adsorvente. 

Com a isoterma de influência de tempo, os dados obtidas foram 

ajustados usando dois modelos divergentes, o de pseudo-primeira ordem e pseudo-

segunda ordem. O modelo de pseudo-primeira ordem faz o uso da Equação 2.3. 

(Allen, et al. 2005): 

t
K

qqq calete
303,2

log)log( 1
,exp,                         Eq.2.3                                                                   

Sendo que qe,exp é a quantidade adsorvida por grama de adsorvente no 

equilíbrio, qe,cal é a quantidade adsorvida por grama de adsorventes teoricamente, qt 

é a quantidade adsorvida por grama de adsorvente no tempo t (min) e k1(min-1) é a 

constante de velocidade da adsorção de pseudo-primeira ordem. Ao estabelecer o 

gráfico de log (qe- qt) em função do t, é possível calcular os parâmetros da equação 

de pseudo-primeira ordem, qe e k1, usando os coeficientes angulares e lineares. 

No modelo de pseudo-segunda ordem emprega as Equações 2.4 e 2.5 

(Allen, et al. 2005): 

t
qqKq

t

calecalet ,

2
,2

11
                               Eq.2.4 

A velocidade de adsorção, h (mg g-1. min-1), quando t tende a zero é 

definida pela seguite Equação 2.5: 
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2

,2 caleqKh                                                  Eq.2.5 

Ao realizar o gráfico de t/qt em função de t, obtêm-se os valores dos 

coeficientes angulares e lineares, os quais são empregados para calcular os valores 

de k2 e qe, cal. 

 

2.4.2. Isoterma de pH 

O estudo da influência do pH na remoção do corante amarelo remazol 

GR foi executado ajustando inicialmente o pH das soluções do corante amarelo 

remazol GR na concentração de 1000 mg L-1 para pH, 2, 3, 5, 7, 9 e 10, usando 

soluções de 0,1 mol L-1 de HCl e/ou NaOH.  Em seguida, alíquotas de 30 mL de 

cada solução foram colocadas em erlenmeyer contendo 30 mg da argila e usadas 

para agitação em banho termostatizado, no tempo pré-estabelecido a temperatura 

de 298 ± 2 K. Posteriormente, o sobrenadante foi separado por centrifugação (10 

min e 3500 rpm) e determinadas as concentrações remanescentes no 

Espectrofotômetro de UV-Vis. Quando necessário foram realizadas diluições nas 

soluções a fim de permitir a leitura. A quantidade do corante adsorvido foi calculada 

pela Equação 2.2 (Özacar, & Sengil, 2004). 

Para acompanhar alterações significativas na estrutura do corante, 

após os ajuste de pH, foram realizadas as varreduras das soluções obtendo 

diferentes espectros. 
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2.4.3. Isoterma de Adsorção 

As isotermas de adsorções foram obtidas nas temperaturas de 298, 

308 e 318 K. As concentrações das soluções dos corantes usadas estavam na faixa 

de 100 a 500 mg L-1, todas ajustadas para o pH pré-determinado. As alíquotas de 30 

mL retiradas de cada solução e colocadas em erlenmeyers contendo 30 mg do 

adsorvente foram agitadas em banho termostatizado no tempo pré-determinado. 

Finalizado o tempo de equilíbrio, o sobrenadante foi obtido por centrifugação (10 min 

e 3500 rpm), realizadas as diluições necessárias para a leitura no Espectrômetro do 

UV-Visível, no comprimento de onda de 414 nm e calculada a quantidade de corante 

adsorvido usando a Equação 2.2 (Özacar, & Sengil, 2004). 

Os dados experimentais obtidos das isotermas de adsorções foram 

ajustados aos modelos físico-químicos de Langmuir e Freundlich. Com as 

informações encontradas pela linearização das equações, foram construídas 

isotermas teóricas para compará-las às experimentais, visando averiguação da 

proximidade entre qe,exp e qe teórico. 

O modelo de Langmuir proposto é caracterizado por ocorrer formação 

de uma monocamada em sítios homogêneos do adsorvente. A capacidade máxima 

de adsorção (qm) é calculada pela equação linear demonstrada pela Equação 2.6 Os 

valores para o qe teóricos foram calculados usando a Equação 2.7 e RL um 

parâmetro de Langmuir que indica se o processo é favorável ou desfavorável, foi 

obtido usando a Equação 2.8 (Özacar, & Sengil, 2003). 

    

  
 

 

    
 

  

  
                                          Eq.2.6 

   
      

      
                                                                       Eq.2.7 
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                                                                    Eq.2.8 

Onde qm (mg/g) é a capacidade máxima de adsorção para formação da 

monocamada; Ce, a concentração do corante na solução de equilíbrio; KL, a 

constante de capacidade de adsorção de Langmuir e qe (mg/g), a capacidade   

máxima de adsorção durante o experimento. RL indica se o adsorção é favorável ou 

desfavorável, Ce maior concentração de equilíbrio do corante na solução (mg/L) e b 

está relacionada com energia de adsorção (L/mg). 

O modelo proposto por Freundlich é baseado considerando a superfície 

heterogênea, com formação de multicamadas, sendo que a forma linear é 

apresentada pela equação 2.9 Para o cálculo do qe teórico usa-se a equação 2.10 

(Özacar, & Sengil, 2003). 

 

             
 

  
                          Eq.2.9 

       

 
                                                 Eq.2.10 

Onde qe representa a capacidade máxima adsorvida no equilíbrio; Ce, a 

concentração do sobrenadante no equilíbrio; KF é a constante da equação que 

relaciona o equacionamento na interface sólido/líquido e nF é uma constante de  

proporcionalidade que sugere o favorecimento do sistema. 

 

2.4.4. Isoterma de adsorção do corante amarelo remazol GR na presença do 

íon metálico Pb2+ pela paligorsquita natural. 

Para realização de adsorção do corante frente a uma mistura binária 

(corante amarelo e chumbo), foram utilizadas as melhores condições obtidas para 

adsorção do corante (isolado). Para isso foram colocados 400 mg do adsorvente em 
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uma série de erlenmeyer em contato com 40 mL da solução binária (corante-metal), 

sendo que a concentração dessa solução foi variada de 100 a 1000 mg.L-1. 

Posteriormente, o sistema da foi agitado em um banho termostatizado e, após 

cessado o tempo, foram realizadas diluições para determinar qual a concentração 

remanescente no espectrofotômetro UV-Vis e consequentemente a quantidade de 

remoção do corante. Os dados experimentais foram ajustados aos modelos de 

Langmuir e Freundlich, seguindo as mesmas condições descrito no item 2.5.3. 

 

2.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

2.5.1. Caracterizações  

A análise química por Fluorescência de Raios X da paligorsquita 

natural mostra que na sua composição química há presença dos seguintes teores 

dos óxidos: MgO (8,28%), Al2O3 (11,48%), SiO2 (63,67%), Fe2O3 (3,27%), TiO2 

(0,87%), K2O (0,32%), MnO (0,21%). E, também apresentou o teor de perda ao fogo 

(11,90%), referente à água presente na estrutura e matéria orgânica.  Isso de forma 

relevante vem reforçar que a estrutura é da paligorsquita natural. 

Os difratogramas obtidos para paligorsquita natural antes e após a 

sorção do corante amarelo remazol GR estão apresentado na Figura 2.3. Tendo 

planos característicos do material de maior intensidade em conformidade com as 

fichas cristalográficas 31-0783 (paligorsquita) e 85-0794 (quartzo), antes da sorção 

no ângulo 2Ɵ os planos são  (110), (040), (121) e (161) que se adequam aos de 

Frini-Srasra, & Srasra, 2010. No entanto, após a sorção é notado facilmente 

mudanças nos planos cristalográficos no ângulo 2Ɵ referente ao (110), (040) e 
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(121), ocorrendo uma  diminuição, sendo que o corrresponde ao plano cristalográfico 

(110) da paligorsquita natural mais intenso sofreu uma diminuição significativa, e 

pico do quartzo tem sua intensidade destacada. Isso vem de forma aumentar a 

confiabilidade reforçando a sugestão que de fato a interação corante-argila procedeu 

de forma relevante. 
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Figura 2.3: Difratograma de raios X da paligorsquita natural antes (A) e após (B) a 

sorção. 

 

A Espectroscopia do Infravermelho com Transformada de Fourier 

(FTIR) da paligorsquita natural é mostrada na Figura 2.4. Através desse espectro é 

possível sugerir que as bandas observadas em 3617 e 3543 cm-1 são atribuídas às 

fases vibracionais de estiramento da superfície interna dos grupos hidroxilas ligados 

aos cátions octaédricos de Mg2+ e Al3+, os quais são característicos das 

extremidades dos canais. Enquanto, que a banda larga na região de 3405 cm-1 foi 
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atribuída à vibração de estiramento da ligação O-H presente nas moléculas de 

águas zeolíticas característica do argilomineral (Fan, et al. 2009). 

A banda centrada em 1654 cm-1, que aparece na amostra estudada, é 

referente à deformação angular da ligação vibracional das ligações O-H contidas 

em moléculas de águas zeolíticas (Fan, et al. 2009). A região de mais baixo 

comprimento de onda pode ser vista entre 1030 e 983 cm-1 em que podem ser 

observadas faixas características dos silicatos, principalmente, correspondendo às 

ligações de Si-O na folha de tetraédrica e as bandas localizadas em 519 e 478 cm-1 

foram atribuída à deformação vibracional do grupo Si-O (Liu, et al. 2012). A banda 

correspondente à deformação angular do grupo M-OH está localizada na região de 

914 cm-1 (Tang, et al. 2011).  Esses dados são fundamentais para sugerir que a 

estrutura corresponde a paligorsquita natural. 
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Figura 2.4: Espectro na região de infravermelho da paligorsquita natural. 
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As micografias do materila obtidas por Microscopia Eletrônica de 

Varredura apresentaram uma morfologia fibrosa das partículas em virtude da 

inversão das folhas tetraédricas contribuindo para formação de microtubos paralelos 

proporcionando a estrutura da paligorsquita tal peculiridade. Isso juntamente com as 

outras análises que o argilomineral é de fato a paligorsquita natural (Boudriche, et al. 

2011). como mostrado na Figura 2.5.  

 

 

Figura 2.5. Imagens de microscopia eletrônica de varredura da paligorsquita pura 

com tamanhos diferentes. 

A área de superfície específica dos argilominerais e de outros materiais 

é uma das técnicas mais importantes para controlar os fenômenos de superfície. Os 

altos valores são obtidos pelas argilas microporosas e fibrosas como sepiolita, 

paligorsquita e pelos argilominerais expansíveis, tal como a montmorillonita (Michot, 

& Villieras, 2006). 

O resultado obtido na determinação da área superficial para 

paligorsquita natural foi 113 m².g-1 e como pode ser observado na Tabela 2.1 está 

em conformidade com os valores citados na literatura. 

A B 
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Tabela 2.1 Valores de área superficial da paligorsquita natural em diferentes 

trabalhos da literatura. 

Amostras Área superficial (m2/ g) Referência 

Paligorsquita- 

Espanha 
112 

(Álvarez-Ayuso, & García-

Sánchez, 2007) 

Paligorsquita- China 119 (Kong, et al. 2009) 

Paligorsquita- Argélia 125 (Boudriche, et al. 2011) 

Neste trabalho-Brasil  113 - 

 

2.5.2. Ponto de Carga Zero 

Com este experimento é possível extrair informações que indicam a 

influência do pH no meio sobre a superfície do material adsorvente e do adsorvato 

por meio de mecanismos de protonação/desprotonação (Gillman, 1985; Marchi, et 

al. 2006). Logo, pode-se inferir que se o pH for ácido ou básico irá interferir no 

processo de adsorção, aumentando ou diminuindo dependendo das peculiaridades 

dos sistemas (adsorvente e adsorbato). Ao realizar o estudo para paligorsquita 

natural, foi obtido o pH, o qual tem carga zero para sua superfície, assim como 

valores de pH em que o adsorvente possui tendências para cargas  positivas e 

negativas na sua superfície. A Figura 2.6 mostra que o ponto de carga zero é 

próximo de 8. Para valores de pH superior a 8, a superfície do adsorvente tem 

afinidade por cargas positivas e para inferior a 8 ocorre o inverso. 
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Figura 2.6: Potencial de carga zero para paligorsquita natural. 

 

2.6. Isotermas de Adsorção 

2.6.1 Estudo Cinético 

Os resultados do estudo cinético usando a paligorsquita natural para 

adsorção do corante amarelo remazol GR na concentração de 1000 mg L-1, variando 

o tempo 15 a 300 min, mostra que o tempo de equilíbrio é de 240 min, tendo uma 

capacidade removedora do poluente relevante permanecendo constante até 300 

min, apresentado na Figura 2.7. Sendo que este parâmetro é de fundamental 

importância para o tratamento de águas residuais.  
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Figura 2.7: Tempo de equilíbrio na saturação corante amarelo remazol GR em 

paligorsquita natural. 

Os dados experimentais fornecidos pela cinética de adsorção foram 

ajustados aos modelos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. Os 

parâmetros obtidos pelos diferentes modelos empregados estão apresentados na 

Tabela 2.2, contudo, após a análise dos resultados é possível inferir que os dados 

experimentais se ajustaram melhor ao modelo pseudo-segunda ordem, devido a sua 

melhor linearidade e por estar mais próximo o qe,exp do qe,cal. Contudo, o modelo de 

pseudo-segunda ordem é frequentemente citado na literatura para a adsorção de 

corantes usando esse adsorvente (Hamzeh, et al. 2012; Özacar, & Sengil, 2004). 
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Tabela 2.2 Parâmetros obtidos do ajuste cinético para adsorção do corante amarelo 

remazol GR por paligorsquita natural. 

Concentração 

Amarelo 

Remazol GR 

(mg L
-1

) 

qe,exp 

(mg g
-1

) 

Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem 

qe,cal 

(mg g
-1

) 

K1 

(min
-1

) 

R2 
qe,cal 

(mg g
-1

) 

K2 

(mg
-1 

min
-1

) 

R2 

 

1000 

 

30,00 

68,62 0,0224 0,7658 48,15 1,1933 0,9057 

 

 

2.6.2. Influência do pH 

No ensaio de adsorção, após a análise dos resultados na Figura 2.8, 

observa-se a interferência do pH no meio durante a interação corante-paligorsquita, 

pois à medida que o pH eleva-se ocorre uma redução na remoção do corante 

amarelo remazol GR, o que pode ser explicado devido o adsorvente está levemente 

desprotonado e o adsorbato ser caracterizado por grupos aniônicos em solução 

aquosa o que infere repulsões entre os materiais do processo provocando uma 

baixa eficiência na adsorção.  O pH 2 é onde ocorreu a maior remoção do corante, 

como pode ser observado pela Figura 2.8. Isso deve-se ao fato de que em pH baixo 

a superfície da paligorsquita está protonada, portanto, com mais facilidade de fazer 

ligações por natureza eletrostática com os grupos reativos do corante amarelo 

remazol GR (Sarkar, et al. 2011), portanto, como pode ser  notado no esquema 

proposto para o mecanismo da reação corante-argila em meio ácido, mostrado na 
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Figura 2.9 com a solubilidade dos grupos reativos em meio aquoso, isso permite que 

fiquem com características de nucleófilos e a paligorsquita natural em meio ácido 

com peculiaridades de eletrófilo, possibilitando assim a ocorrência da interação 

corante-argila de forma elestrostática.      
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 Figura 2.8: Influência do pH na adsorção do corante amarelo pela paligorsquita 

natural. 
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Figura 2.9: Mecanismo sugerido para adsorção do corante amarelo remazol GR 

pela paligorsquita natural. 
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As absorbâncias em função do comprimento de onda para verificar o 

comportamento da absorção do corante amarelo remazol GR, após o ajuste do pH 

(2, 3, 5, 7, 9, 10) apresentados na Figura 2.10 observou-se que as absorbâncias 

ocorreu nas mesmas regiões,  não havendo divergências significativas nos 

espectros obtidos, devido a não alteração referente ao deslocamento de bandas 

responsáveis pela absorção no comprimento de onda máximo do corante amarelo 

remazol GR o que poderia interferir no processo de adsorção.  
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Figura 2.10: Espectros do corante amarelo remazol GR em diferentes pH. 

 

2.6.3. Isotermas de Adsorção  

Os dados obtidos da adsorção são mostrados na Figura 2.11 por meio 

do gráfico de variação da concentração e da temperatura. Para a averiguação das 

informações coletadas pelas isotermas é imprescindível o ajuste dos dados 

experimentais aos modelos físico-químicos, sendo que foram usados neste trabalho 
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os modelos propostos por Langmuir e Freundlich (Özacar, & Sengil, 2003), para 

conformidade com esses. 

 

 

Figura 2.11: Isotermas de adsorção do amarelo remazol GR por paligorsquita 

natural em diferentes temperaturas. 

Com os dados experimentais foi realizada a linearização nas equações 

dos modelos físico-químicos empregados e foram obtidos os parâmetros mostrados 

na Tabela 2.3, e com isso, a proximidade do qmáx e qexp, os melhores valores de R2, 

de RL (Langmuir), nF (Freundlich), KF (Freundlich). Percebe-se que os dados 

experimentais da adsorção de corante amarelo remazol GR teve ligeiramente um 

melhor ajuste aos modelos de Langmuir para temperatura de 298 K, em virtude da 

aproximação qmáx e qexp (20, 08 mg.g-1) da melhor linearidade e também pelo RL que 

estando no intervalo de 0 a 1 é favorável o sistema adsortivo. No entanto, para 

temperatura de 308 e 318 K ajustam-se melhor a de Freundlich, devido à melhor 

linearidade e também pelo nF que acima de 1 indica o favorecimento do processo de 
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adsorção. Sendo assim, esse resultado pode está em conformidade com 

apresentado na literatura (Zhang, et al. 2010). 

Tabela 2.3. Parâmetros obtidos pelas isotermas de Langmuir e Freundlich para 

adsorção do corante amarelo remazol GR por paligorsquita natural. 

pH Temperatura 

Modelos de Isotermas 

Parâmetros de Langmuir Parâmetros de Freundlich  

qmáx 

(mg g-1) 

KL 

(L mg-1) 
RL R2 nF 

KF 

 (L g-1) 
R2 

2 

298 K 26,8096 0.0093 0.2471 0.9383 2,2729 0,6491 0.7539 

308 K 40,6504 0.0016 0.7073 0.4341 1,2193 0,1249 0,8691 

318 K 29,1715 0.0025 0,5356 0,8762 1,5328 0,2935 0,9499 

 

Sobre o máximo de adsorção para as temperaturas 298, 308 e 318 K, 

são respectivamente, 20,08, 15,00 e 15,10 mg g-1 . Isso pode permitir a sugestão de 

que o processo de adsorção sofre influencia da temperatura, mas ao aumentar a 

mesma ocorre uma diminuição e estabilização na remoção do contaminante. A 

paligorsquita natural apresenta uma capacidade de sorção excelente quando 

comparada com outros adsorventes mostrada na Tabela 2.4 para adsorção de 

corantes aniônicos. 
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Tabela 2.4. Comparação do máximo de adsorção para corantes aniônicos por 

adsorventes divergentes. 

Adsorventes qm (mg g
-1

) Referências 

Palha de coco 1,64 (Namasivayam, et al. 2001) 

Casca de banana 4,42 (Namasivayam, et al. 1998) 

Cinzas de pinho 11,76 (Tseng, et al. 2003) 

Casca de amendoin 13,99 (Gong, 2005) 

Neste trabalho 20,08 - 

 

 

2.6.4. Isoterma de adsorção do corante amarelo remazol GR na presença do 

íon metálico Pb2+ pela paligorsquita natural. 

Para se compreender melhor o processo de remoção do corante 

através da paligorsquita natural, utilizou-se um sistema binário, com presença do 

corante estudado e do metal chumbo, em solução aquosa, nas melhores condições 

encontradas para o corante. 

Assim, os dados experimentais apresentados pela Figura 2.12 foram 

ajustados aos modelos lineares propostos de Langmuir e Freundlich e os 

parâmetros obtidos podem ser observados na Tabela 2.5. Verificou-se que os dados 

experimentais ajustam-se bem no modelo de Freundlich, pois o nF acima de 1 indica 

o favorecimento da interação e também por apresentar um coeficiente de correlação 

linear de 0,9898. 
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A capacidade de remoção do corante em uma solução contendo o íon 

metálico (14,00 mg g-1) e em outra não contendo o íon (20,08 mg g-1) realizada neste 

mesmo trabalho, percebe-se que teve uma ligeira diminuição quando comparada em 

relação a mesma temperatura. Essas mudanças nas interações estão relacionados 

com a presença do íon metálico no meio, ocorrendo assim a competição entre os 

poluentes, assim como, a interação entre o corante e o metal, diminuindo a 

capacidade de remoção quando comparado ao sistema corante-argila.    
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Figura 2.12: Isoterma de adsorção do amarelo remazol e íon Pb2+ por paligorsquita 

natural a 298 K. 
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Tabela 2.5. Parâmetros obtidos pelas isotermas de Langmuir e Freundlich para 

remoção do corante amarelo remazol GR na presença do íon Pb2+ pela 

paligorsquita natural. 

pH Temperatura 

Modelos de Isotermas 

Parâmetros de Langmuir   Parâmetros de Freundlich 

qmáx 

(mg g-1) 

KL 

(L mg-1) 
RL R2 nF 

KF 

 (L g-1) 
R2 

 

2 298 K 30,2800 0,0010 0,9803 0.8795 1,3273 0,0939 0.9898 
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2.7. CONCLUSÕES 

As técnicas utilizadas para a caracterização da argila contribui para sua 

identificação, ao apresentar pela FRX os teores em percentagem na forma de óxidos 

característicos da composição, o DRX pelo planos cristalográficos principalmente o 

plano 110, pelo FTIR devido a presença de modos vibracionais em faixas 

características do argilomineral, como, a de 3405 e 1654 cm-1 , respectivamente, 

referente a estiramento e a deformação O-H de águas zeolíticas presentes na 

estrutura da argila, o MEV é percebido visualmente a forma fibrosa da argila e uma 

Área Superficial de 113 m2 g-1 já que é peculiar apresentar também uma área 

elevada que juntamente com as outras técnicas mencionadas, ratificando que a 

estrutura é da paligorsquita natural. 

Após os ensaios de adsorção foi possível determinar que o tempo de 

equilíbrio que é de 240 min e que os dados experimentais são melhor ajustados ao 

modelo pseudo-segunda ordem. Há uma elevada da influência do pH no meio 

adsortivo, tendo com maior adsorção do corante remazol GR o pH 2. Isso pode ser 

justificado pela superfície do adsorvente está mais protonada e a do poluente por 

caracterizar-se com grupos aniônicos sulfônicos na sua estrutura, o que levaria a 

maior facilidade de interação, e isso pode ser notado pela sugestão do mecanismo 

da reação corante-argila. Ratificado pelo potencial de carga zero, sendo que em pH 

2 está levemente protonado. A melhor temperatura foi a de 298 K cuja capacidade 

remotiva é 20,08 mg g-1, logo reduzirá os custos durante o processo industrial. O 

modelo seguido é de Langmuir para essa temperatura e de Freundlich para as 

temperaturas de 308 e 318 K. 

A remoção do corante tendo no meio o íon metálico Pb2+ foi de 14,00 

mg g-1 e os dados experimentais seguiram o modelo de Freundlich. 
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Um resultado para reforçar o indicativo de que o processo de sorção 

tenha ocorrido, foi a técnica de DRX, pois verifica-se mudança significativa na 

cristalinidade da estrutura da paligorsquita natural, após o sistema corante-argila. 

Com os resultados obtidos, e, portanto após a análise desses, conclui-

se que é viável a utilização da paligorsquita natural para remoção do corante 

amarelo remazol GR, favorecendo a diminuição da poluição aquática. 
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CAPITULO 3 

O USO DA PALIGORSQUITA NATURAL PARA REMOÇÃO 

DO ÍON METÁLICO Pb
2+

 EM MEIO AQUOSO 

THE USE OF PALIGORSKITE RAW TO REMOVAL OF 

METAL ION Pb
2+

 IN AQUEOUS 
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SILVA, Marcos Pereira; SANTOS, M.R.M.C.; SILVA FILHO, E. C., O uso da 

paligorsquita natural para remoção do íon metálico pb2+ em meio aquoso, 

2013, Dissertação (Mestrado em Ciência dos Materiais) - Programa de Pós-

Graduação em Ciência dos Materiais, Universidade Federal do Piauí, Teresina.  

 

RESUMO 

 

Ao almejar a redução de poluição aquática por metais pesados, a 

técnica de adsorção juntamente com materiais adsorventes naturais, tem sido 

bastante empregadas. Assim, foi usada neste trabalho a paligorsquita natural do 

Estado do Piauí caracterizada pelas técnicas FRX, DRX, FTIR, MEV, Área 

Superficial (BET) para a remoção do íon metálico Pb2+ por meio de adsorção, 

verificando o comportamento dos seguintes parâmetros, tempo, pH, temperatura e 

concentração. Após, a obtenção dos resultados verificou-se que o tempo de 

equilibrio é de 10 h e os dados experimentais ajustaram-se melhor ao modelo de 

pseudo-segunda ordem, que a estabilização do pH ocorre na faixa de 3 a 4, 

permanecendo constante a capacidade de remoção do poluente quando varia a 

temperatura de 298 para 308 K, e tendo um ligeiro aumento para de 318 K, sendo 

que todas estão na faixa de remoção em torno de 80,00 mg g-1, além de todos os 

dados experimentais ajustarem-se melhor para o modelo de Freundlich. Sendo 

assim, o material apresenta-se como uma opção favorável na redução da poluição 

aquática e dos problemas decorrentes destes. 

Palavra-chave: Paligorsquita, remoção e chumbo. 
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(MSc in Materials Science) – Graduate Program in Materials Science, Federal 

University of Piaui, Teresina. 

 

ABSTRACT 

The aim of reducing water pollution by heavy metals, the technique of 

adsorption with adsorbent materials natural, have been widely employed. So, was 

used in this work paligorsquita natural state of Piauí characterized by techniques 

XRF, XRD, FTIR, SEM and Surface Area (BET), for the removal of metal ion Pb2+ by 

adsorption checking the behavior of these parameters, time, pH, temperature, 

concentration and content of the adsorbent. Thereafter, obtaining the results it was 

found that the equilibration time is 10 h and experimental data were best fitted to a 

model order pseudo-second, which occurred stabilization pH in the sash 3-4 capacity 

remaining constant pollutant removal when the temperature varies from 298 to 308 

K, and with a slight increase to 318 K, all of which are in the range of removing 

around for 80.00 mg g-1, and all experimental data is best fit to the model Freundlich. 

Thus, the material appears as a favorable option in reducing water pollution and the 

problems resulting thereof. 

Keywords: Palygorskite, removal and lead.  
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3.1. INTRODUÇÃO 

A presença de metais pesados em efluentes não tratados 

adequadamente tem elevado significantemente a concentração desses em lagos 

e/ou rios, isso se deve ao crescente aumento da industrialização, tendo como 

algumas das principais fontes poluidoras as industrias de mineração, refino de 

petróleo, revestimento de metais dentre outras. Sabendo-se que o acúmulo desses 

metais pesados na cadeia alimentar, preferencialmente o chumbo, pode causar 

riscos de saúde para os seres humanos, tais como, disfunção dos rins e dos sistema 

nervoso central, danos cerebrais e uma redução na formação da hemoglobina (Chi , 

et al. 2012; Chen, & Wang, 2007). Logo é de fundamental relevância explorar 

materiais adsorventes que exerçam uma capacidade de remoção com considerável 

relação de custo/benefício e na purificação de águas contaminadas. Sabendo que o 

avanço tecnológico é essencial para questão econômica e ambiental e que deve ser 

realizado de maneira equacionada. 

Várias são as técnicas empregadas para remoção de poluente, tais 

como, precipitação (Liu, et al. 2008) separação eletroquímica (Ajiwe, & Anyadiegwu, 

2000) filtração por membranas (Barron-Zambrano, et al. 2004) troca iônica (Gash, et 

al. 1998) e extração por solvente (Sakamoto, et al. 1993). No entanto, essas técnicas 

apresentam algumas desvantagens que comprometem sua aplicação como tempo 

excessivo de aplicação, relação custo/beneficio desfavorável e ineficiência. 

Atualmente tem-se dedicado atenção para a técnica de adsorção devido suas 

vantagens de custo e beneficio na remoção de poluentes, e também, uma procura 

por materiais adsorventes de baixo custo, eficientes, não tóxico e oriundos de fontes 

renováveis (Sari, et al. 2007; Sari et al. 2007; Zhang, & Hou, 2008).  
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Materiais baseados em polissacarídeos naturais e argilominerais 

inorgânicos tem sido largamente empregados para remoção de íons metais pesados 

em solução aquosa (Chi , et al. 2012;)   

Nesse contexto, a paligorsquita é um argilomineral hidratado de 

alumínio e magnésio com morfologia fibrosa (Fan et al. 2009), possuindo a inversão 

da folha tetraédrica que contribui para a estrutura ter forma de canais paralelos 

formando microtubos, proporcionando elevada área superficial e consequentemente 

uma capacidade de remoção de poluentes significativa (Frini-Srasra, & Srasra, 

2009). 

Dois trabalhos relatam a aplicação da paligorsquita natural ou 

modificada para remoção de poluentes orgânicos ou inorgânicos (Potgieter, et al. 

2006; Chen, & Wang, 2007). 

O presente trabalho tem como objetivo a caracterização da 

paligorsquita natural pelas técnicas de Análise Química (FRX), Difração de Raios X 

(DRX), Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Área Superficial Específica (BET). Em 

seguida, foram realizados ensaios de adsorção do Pb2+ em contato com a 

paligorsquita natural, variando os parâmetros tempo, pH, concentração e 

temperatura. Os dados experimentais foram ajustados aos diferentes modelos físico-

químicos de Langmuir e Freundlich e os cinéticos de primeira e de segunda ordem.  
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3.2. PARTE EXPERIMENTAL 

3.2.1. Materiais e Reagentes 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi usado os seguintes 

materiais argila paligorsquita natural (Empresa ITAOESTE), ácido clorídrico (HCl) 

(Sigma), Carbonato de sódio (Na2CO3) (Vetec ), Hidróxido de sódio  (NaOH) (Synth), 

Nitrato de chumbo (Pb(NO3)2) (Vetec) e água deionizada. 

3.2.2. Preparo da argila  

O argilomineral paligorsquita natural usada neste trabalho pertence a 

uma mina do município de Guadalupe–PI, localizada a aproximadamente 345 km da 

capital, sendo que foi cedida pela empresa de mineração ITAOESTE.  

A princípio a paligorsquita natural passou por um processo de 

quarteamento para uma maior homogeneização do material. A diminuição das 

partículas foi efetuada com moinho do tipo martelo e macerada com pistilo e 

almofariz de porcelana, posteriormente foi cominuída em peneira de malha de 200 

mesh e posteriormente pelo processo de secagem a 70 ±10 °C por 24 horas, para 

retirar o excesso de umidade da amostra.  

 

3.3. Caracterizações da argila 

As análises de FRX foram determinadas por análise semiquantitativa 

em espectrômetro por fluorescência de raios X - (WDS), (BOL – FRX – 030). A 

amostra foi preparada por fusão na diluição de 1/10 e como fundente usou-se uma 

mistura de boratos de lítio (Li2B4O7 – LiBO2). Os resultados estão expressos em 

porcentagem (%). Foram calculados como óxidos e normalizados a 100%. Essa 

análise foi realizada no Centro de Tecnologia Mineral – CETEM/RJ e todas as 
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demais caracterizações citadas que não estiver identificadas é porque foram 

realizadas no Laboratório Interdisciplinar de Materiais Avançado – LIMAV da UFPI. 

As amostras foram analisadas no difratômetro de Raios X (Shimadzu 

LABX XRD – 6000) com radiação CuKα, tensão de 30 KV, corrente de 30 mA, 

tamanho de passo de 0,02 e tempo por passo de 0,06 s, com velocidade de 

varredura de 2° min-1, com ângulo percorrido de 5° a 75° com tempo total de 

exposição de 40 minutos. Usando essas mesmas condições foi realizado o DRX da 

paligorsquita, após o ensaio adsortivo para servir de auxilio na ratificação de que o 

processo remoção realmente de fato ocorreu.  

Na avaliação dos espectros de difração de raios X foram utilizadas as 

fichas JCPDS–ICCD (Joint Committei for Powder Diffraction Studies – International 

Centre for Diffraction Data) números: 31-783 para paligorsquita, 85-794 para 

quartzo. 

A espectroscopia de Infravermelho foi realizada usando pastilhas de 

KBr – brometo de potássio (na região de 4000 até 400 cm-1) em espectrômetro 

Varian, 660 – IR. Um total de 96 varreduras e resolução de 4 cm-1 foram utilizadas 

para obter uma boa relação sinal-ruído. 

As imagens foram obtidas em microscópio eletrônico de varredura após 

a metalização das amostras em ouro e paládio usando o microscópico JEOL T-300. 

A área superficial foi determinada pelo método BET nas amostras de 

argila natural e tratadas, em equipamento de adsorção física de nitrogênio 

Quantachrome NOVA 4200.  
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A determinação do cátion metálico Pb+2 foi realizado no 

espectrofotômetro de absorção atômica, sendo inicialmente preparadas foram 

realizadas soluções-padrões do metal nas concentrações 1,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 

12,5; 15,0; 17,5; 20,0 mg L-1 almejando a obtenção da curva de calibração do 

instrumento. As condições operacionais utilizadas no espectrofotômetro de absorção 

atômica (AA 240 FS, FRAPHITE TUBE ATOMIZER GTA, 120 VARIAN), foram, 

comprimento de onda de 217 nm, tempo de leitura 0,5 s, fluxo de acetileno 13,50 mL 

min-1 e corrente da lâmpada de 5 mA.                     

3.4. Ensaios de adsorção da amostra 

3.4.1. Isoterma de tempo  

Todas as isotermas de adsorção presentes neste trabalho foram 

realizadas pelo método de batelada. Durante o  experimento do  estudo cinético, 

colocou-se 1,0 g do adsorvente em uma série de erlenmeyers e posteriormente, 

adicionou-se 100 mL da solução aquosa de concentração 500 mg L-1 do nitrato de 

chumbo (Pb(NO3)2). Posteriormente, a mistura foi agitada em um banho 

termostatizado a temperatura de 298 ± 2 K, para os seguintes tempos de 0,5; 1; 2; 4; 

8; 12; 24; 48; 72 e 96 horas, em seguida  alíquotas do sobrenadante foram retiradas 

com o auxílio de uma pipeta para realizar diluições em triplicada, e com isso  

possibilitar a determinação do  íon Pb2+  por meio do espectrofotômetro de absorção 

atômica.  

  A quantidade adsorvida (qe) do cátion metálico, foi calculada pela 

Equação 3.1. (Ozacar, & Sengil, 2005). 

              
        

 
                                                 Eq. 3.1                                

onde qe (mg g-1) representa a quantidade adsorvida por grama de adsorvente; Ci e 

Cf (mg L-1) representam as concentrações do íon Pb+2 antes e depois da adsorção, 
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respectivamente; V(L) é o volume da solução do utilizada e m(g) é a massa do 

adsorvente. 

  Assim, os dados experimentais foram ajustados usando dois modelos 

divergentes, o de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. O modelo de 

pseudo-primeira ordem faz o cálculo pela Equação 3.2. (Allen, et al. 2005): 

t
K

qqq calete
303,2

log)log( 1
,exp,                         Eq.3.2                                                                   

Onde qe,exp é a quantidade adsorvida por grama de adsorvente no 

equilíbrio, qe,cal é a quantidade adsorvida por grama de adsorventes teoricamente, qt 

é a quantidade adsorvida por grama de adsorvente no tempo t (min) e k1(min-1) é a 

constante de velocidade da adsorção de pseudo-primeira ordem. Ao estabelecer o 

gráfico de log (qe-qt) em função do t, é possível calcular os parâmetros da equação 

de pseudo-primeira ordem, qe e k1, usando os coeficientes angulares e lineares. 

O modelo de pseudo-segunda ordem faz o uso das Equações 3.3 e 3.4. 

. (Allen, et al. 2005). 

t
qqKq

t

calecalet ,

2
,2

11
                               Eq.3.3 

A velocidade de adsorção, h (mg g-1 . min-1), quando t tende a zero é 

definida por: 

2

,2 caleqKh                                                  Eq.3.4 
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Ao realizar o gráfico de t/qt em função de t, obtêm-se os valores dos 

coeficientes angulares e lineares, os quais são empregados para calcular os valores 

de k2 e qe, cal. 

 

3.4.2.  Isoterma de pH  

Os trabalhos de Potgieter, et al. 2006; Esmaili, et al. 2003indicam a 

previsibilidade da precipitação em pH acima de 6,0 na forma de hidróxidos nos 

ensaios de adsorção para metais pesados tendo como influência o parâmetro do pH, 

limitando assim, o melhor intervalo de pH para o processo de adsorção. Logo, neste 

estudo o ensaio de adsorção foi realizado variando os valores de pH na faixa de 2,0 

a 5,0 de uma solução de nitrato de chumbo na concentração de 500 mg L-1. O pH da 

solução do metal foi ajustado com soluções aquosas diluídas de NaOH e HCl (0,1 

mol L-1) e medido em um pHmetro (Digimed DM-22) equipado com um eletrodo de 

pH combinado. Posteriormente, 100 mL da solução de nitrato de chumbo na 

concentração de 500 mg L-1 , foram colocados em contato em uma série de 

erlenmyers contendo 1 g do adsorvente e agitados em banho termotastizado à 

temperatura de 298 ± 2 K. Em seguida alíquotas do sobrenadante foram separadas 

com auxílio de uma pipeta e diluídas em triplicada, possibilitando a determinação do 

cátion metálico no espectrofotômetro de absorção atômica, pela Equação 3.1 

(Ozacar, & Sengil, 2005) 

 

3.4.3. Isoterma de adsorção  

  Ao determinar o tempo e o pH ideal, a isoterma de concentração e 

temperatura foram obtidas. Assumiu-se o mesmo procedimento das isotermas de 

tempo e pH, no entanto, considerou-se as concentrações usadas do íon Pb+2 na 
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faixa de 100 a 1200 mg L-1 e , as temperaturas de 298, 308 e 318 K. Para o controle 

da temperatura utilizou-se banho termostatizado. Após o término dos tempos pré-

determinados, para cada ensaio, era retiradas alíquotas do sobrenadante por meio 

de uma pipeta e diluídas em triplicada, permitindo a determinação do íon metálico 

Pb2+ por absorção atômica e calculado a quantidade adsorvida pela Equação 3.1. 

(Ozacar, & Sengil, 2005). 

Os dados experimentais obtidos das isotermas de adsorção foram 

ajustados aos modelos físico-químicos de Langmuir e Freundlich. A parir dos 

resultados conseguidos pela linearização das equações, foram construídas 

isotermas teóricas para compará-las às isotermas experimentais, visando 

averiguação da proximidade do qe,exp e qe teórico. 

O modelo de Langmuir proposto é caracterizado por ocorrer formação 

de uma monocamada em sítios homogêneos do adsorvente. A capacidade máxima 

de adsorção (qm) é calculada pela equação linear demonstrada pela Equação 3.5. 

Os valores para o qe teórico foram calculados usando a Equação 3.6. RL um 

parâmetro de Langmuir que indica se o processo é favorável ou desfavorável, sendo 

obtido a parir da Equação 3.7 (Özacar, & Sengil, 2005). 

    

  
 

 

    
 

  

  
                                          Eq.3.5 

   
      

      
                                                                        Eq.3.6 

                                                                        Eq.3.7 

Sendo qm (mg/g) é a capacidade máxima de adsorção para formação 

da monocamada; Ce, a concentração do corante na solução de equilíbrio; KL, a 

constante de capacidade de adsorção de Langmuir e qe (mg/g), a capacidade   
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máxima de adsorção durante o experimento. RL indica se o adsorção é favorável ou 

desfavorável, Ce maior concentração de equilíbrio do metal na solução (mg/L) e b 

está relacionada com energia de adsorção (L/mg). 

O modelo proposto por Freundlich é baseado considerando a superfície 

heterogênea, com formação de multicamadas, sendo que a forma linear é 

apresentada pela Equação 3.8. Para o cálculo do qe teórico usa-se a Equação 3.9. 

(Özacar, & Sengil, 2005). 

             
 

  
                          Eq.3.8 

       

 
                                               Eq.3.9 

Sendo qe representa a capacidade máxima adsorvida no equilíbrio; Ce, 

a concentração do sobrenadante no equilíbrio; KF é a constante da equação que 

relaciona o equacionamento na interface sólido/líquido e nF a constante de  

proporcionalidade que sugere o favorecimento do sistema. 

 

3.5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.5.1. Caracterizações  

 A análise química por Fluorescência de Raios X da paligorsquita 

natural mostra que na sua composição química há presença dos seguintes óxidos 

MgO (8,28%), Al2O3 (11,48%), SiO2 (63,67%), Fe2O3 (3,27%), TiO2 (0,87%), K2O 

(0,32%), MnO (0,21%). E, também apresentou o teor de perda ao fogo (11,90%), 

referente à água presente na estrutura e a matéria orgânica. Como pode ser 

observado os teores dos óxidos SiO2, Al2O3 e MgO aparecem em maior quantidades 

o que pode contribuir para ser a paligorsquita já que a mesma é definida como um 

silicato de alumínio hidratado de magnésio.  
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Os difratogramas obtidos para paligorsquita natural antes e após a 

sorção do Pb2+ estão apresentado na Figura 3.1. Possuindo planos característicos 

do material de maior intensidade em conformidade com as fichas cristalográficas 31-

0783 (paligorsquita) e 85-0794 (quartzo) e com o trabalho de Frini-Srasra, & Srasra, 

2010 , antes da sorção no ângulo 2Ɵ os planos são  (110), (040) e (161). Contudo, 

após a sorção é possível perceber alterações nos planos cristalográficos no ângulo 

2Ɵ referente ao (110), (040) e (161), como uma  diminuição na intensidade dos 

planos, sendo que o plano cristalográfico (110) da paligorsquita natural mais intenso 

sofreu uma diminuição significativa, além de ter ocorrido um deslocamento dos picos  

que pode está relacionado com a reorganização das ligações de hidrogênio. Diante 

disso pode ressaltar que a confiabilidade da interação argila-poluente procedeu de 

forma relevante.  
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Figura 3.1: Difratograma de raios X da paligorsquita natural antes (A) e após (B) a 

sorção do íon metálico. 
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A Espectroscopia do Infravermelho com Transformada de Fourier 

(FTIR) da paligorsquita natural é mostrada na Figura 3.2. Por meio desse espectro é 

possível sugerir que as bandas observadas em 3543 e 3617 cm-1 corresponde às 

fases vibracionais de estiramento dos grupos hidroxilas ligados aos cátions 

octaédricos de Mg2+ e Al3+ (Fan, et al. 2009) já a banda de deformação angular do 

grupo M-OH está localizada na região de 914 cm-1 (Tang, et al. 2011). Enquanto, 

que a banda larga na região de 3405 cm-1 foi atribuída à vibração de estiramento da 

ligação O-H e a banda de deformação angular em 1654 cm-1 contidas nas moléculas 

de águas zeolíticas característica do argilomineral. (Fan, et al. 2009) 

A região característica dos silicatos (Si-O) pode ser vista em vibração 

de estiramento para 1030 cm-1 e 519 cm-1 referente a deformação angular.( Liu, et 

al. 2012). Obtenção dessas informações são fundamentais para indicar que a 

estrutura corresponde a paligorsquita natural. 
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Figura 3.2: Espectro na região de infravermelho da paligorsquita natural. 
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As micrografias do material obtidas por Microscopia Eletrônica de 

Varredura na Figura 3.3 apresentaram uma morfologia fibrosa das partículas e está 

de acordo com o trabalho de Boudriche, et al. 2011, em virtude da inversão das 

folhas tetraédricas que favorece a constituição de microtubos paralelos 

responsabilizando pela tal peculiaridade da estrutura do material. Isso juntamente 

com as outras análises realizadas do argilomineral é essencial para confirmar a 

estrutura da paligorsquita. 

 

 

 

Figura 3.3. Imagens de microscopia eletrônica de varredura da paligorsquita pura 

com tamanhos divergentes. 

O resultado obtido na determinação da área superficial para 

paligorsquita natural foi 113 m² g-1 e já esperado esse valor relevante, pois altos 

valores são obtidos para as argilas microporosas e fibrosas como sepiolita, 

paligorsquita e pelos argilominerais expansíveis (Michot, & Villieras, 2006). Como 

pode ser visto na Tabela 3.1, está dentro dos valores apresentados na literatura. 

 

 

A B 
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Tabela 3.1: Valores da área superficial da paligorsquita natural em diferentes 

trabalhos da literatura. 

Amostras Área superficial (m2/ g) Referência 

Paligorsquita - Espanha 112 

(Álvarez-Ayuso, & 

García-Sánchez, 

2007) 

Paligorsquita - China 119 (Kong, et al. 2009) 

Paligorsquita - Argélia 125 
(Boudriche, et al. 

2011) 

Neste trabalho - Brasil  113 - 

 

 

3.5.2. Isoterma de tempo 

Os ensaios de sorção do íon metálico Pb2+ em uma solução aquosa na 

concentração de 500 mg L-1, variando os tempos  1; 2; 4; 8; 12; 24; 48; 72 e 96h,  

mostram que o tempo de equilíbrio é de 10 h, visivelmente percebido no perfil da 

curva apresentada na Figura 3.4. Deste o tempo de 10h até o tempo de 96 h, a 

capacidade de remoção do poluente permanece constante, não ocorrendo nenhum 

aumento significativo, esse tempo elevado de equilíbrio está dentro do reportado na 

literatura (Chen, & Wang, 2007). A determinação desse parâmetro, é essencial para 

questão econômica e ambiental. 
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Figura 3.4. Tempo de equilíbrio para sorção do íon Pb2+ pela paligorsquita natural. 

  Os dados experimentais obtidos a parir da influência de tempo foram 

ajustados aos modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda 

ordem. Através deste ajuste os parâmetros conseguidos estão apresentados na 

Tabela 3.2. Assim, foi possível uma análise dos parâmetros e com isso, possibilitou 

sugerir que os dados experimentais estão melhor ajustados ao modelo de psedo-

segunda ordem, devido à proximidade dos valores da quantidade removida do 

poluente entre o qe,exp (40,38 mg g-1) e o qe,cal (40,32 mg g-1) e também pela melhor 

linearização do R2= 0,9988. Também obtiveram um melhor ajuste para o modelo de 

pseudo segunda ordem para descrito no sistema proposto pelos autores Chen, & 

Wang, 2007. 
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Tabela 3.2. Os resultados obtidos para os modelos pseudo-primeira ordem e 

pseudo-segunda ordem.  

Concentração 

do íon 

metálico Pb2+ 

(mg L-1) 

qe,exp 

(mg g
-1

) 

Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem 

qe,cal 

(mg g
-1

) 

K1 

(min
-1

) 
R2 

qe,cal 

(mg g
-1

) 
K2 

(mg
-1 

min
-1

) 
R2 

 

500 

 

40,38 

6,66 0,0408 0,5270 40,32 0,0272 0,9988 

 

 

3.5.3.  Isoterma de pH 

No ensaio de remoção do íon metálico Pb2+ tendo com interferência o 

pH do meio variando de 2 a 5, foi possível perceber de acordo com a Figura 3.5 que 

existe um aumento até o pH 3 e permanece constante até o pH 4, em virtude de um 

aumento de cargas negativas na superfície da argila e, assim possibilita uma maior 

interação entre a interface argila-poluente, tendo uma diminuição para o pH 5, isso 

se deve a uma redução na mobilidade do íon metálico, provocando uma diminuição 

na interação argila e íon metálico. Sabendo-se que esse comportamento é previsível 

para materiais argilosos (Potgieter, et al. 2006; Esmaili, et al. 2003). 

É possível um mecanismo de remoção do íon metálico pela 

paligorsquita, pois, apesar de que exista uma concorrência entre íons H+ e Pb2+ para 

interagir com os sítios ativos, a superfície do material é caracterizada por elevada 

presença de grupos silanóis e esses grupos possibilitam especialmente em meio 

ácido ou ligeiramente neutro, uma certa interação na remoção do íon metálico.  
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Figura 3.5. Isoterma de pH  para sorção do íon Pb2+ pela paligorsquita natural. 

 

3.5.4. Isoterma de adsorção 

Após os ensaios de adsorção de concentração e temperatura referente 

ao íon metálico e argila, obteve-se resultados apresentados na Figura 3.6. Podemos 

observar que capacidades máximas removidas nas temperaturas de 298, 308 e 318 

K, são respectivamente, 80,47; 80,76 e 84,33 mg g-1. Assim, apesar de ter 

permanecido constante para temperatura de 298 a 308 K, pode ser sugerido que a 

variação de temperatura para 318 K teve um ligeiro aumento na capacidade de 

remoção do poluente, porém todas estão na faixa de 80,00 mg.g-1. Em relação a 

capacidade de remoção do poluente está dentro dos reportados na literatura para 

materiais argilosos, e como a capacidade de remoção do íon metálico está 

essencial, juntamente por ser um material de origem natural, não tóxico e de fácil 

operação no ensaio de adsorção , dentre outras vantagens, isso pode configurar 
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num material relevante e adequado para aplicação quando comparado com outros 

da literatura inclusive modificado o que encareceria os custos e também 

provavelmente por provocar alguma dano ambiental para realizar tal modificação.  

 

Figura 3.6. Isotermas de temperatura e concentração para sorção do íon Pb2+ pela 

paligorsquita natural. 

Os resultados obtidos pelas isotermas de adsorção, foram ajustados 

aos modelos físico-químicos de Langmuir e Freundlich, para verificar qual o melhor 

ajuste para os dados experimentais. Os parâmetros obtidos mostrados na Tabela 

3.3, e a desses resultados nos indica, que os dados experimentais ajustaram-se 

melhor ao modelo de Freundlich para as três temperaturas estudadas devido ao 

melhor fator de corelação (R2 > 0,99) demonstrando melhor linearização dos dados, 

e também nF que acima de 1 indica o favorecimento do sistema.  
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Tabela 3.3. Os resultados obtidos da isoterma de adsorção do ion Pb2+ pela 

paligorsquita natural referente aos modelos de Langmuir e Freundlich. 

 

É apresentado na Figura 3.7. O Log qe (quantidade adsorvida) versus o 

Log Ce (concentração de equilíbrio) com o intuito de para observar o comportamento 

da linearização dos dados experimentais da isoterma de adsorção para as 

temperaturas de 298, 308 e 318 K  para o modelo de melhor ajuste. E como pode 

ser observado pelo perfil da curva do gráfico que os dados experimentais foram bem 

ajustados ao modelo de Freundlich. 

Amostra 
Temperatura 

(K) 

Equação de Langmuir Equação de Freudilich 

qmax 

  (mg g
-1

) 

K*10
-4 

(L mg
-1

) 
R

2
 

kf 

((mg g
-1

) (L mg
-1

)
1/n n 

 

R
2
 

Paligorsquita 

natural 

298 270,27 3,8 0,8707 1,9778 1,17 0,9957 

308 370,37 2,7 0,7556 2,2124 1,11 0,9941 

318 416,67 2,5 0,6661 2,2974 1,10 0,9915 
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Figura 3.7. Linearização dos dados de adsorção da paligorsquita natural para o íon 

Pb+2 nas temperaturas de 298, 308, 318 K segundo o modelo de 

Freundlich. 
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3.6. CONCLUSÕES 

As técnicas utilizadas para a caracterização da argila favoreceu para 

sua identificação, ao revelar pela FRX os teores em percentagem na forma de 

óxidos característicos da composição, o DRX pelos planos cristalográficos, pelo 

FTIR devido a presença de modos vibracionais de estiramento e  de deformação em 

faixas características da paligorsquita natural, o MEV é percebido visualmente a 

forma fibrosa da argila e uma Área Superficial de 113 m2 g-1 já que é característico 

para materiais fibrosos apresentarem área elevada, diante disso a conjunção dos 

resultados dessas técnicas foi essencial para indicar que a estrutura é da 

paligorsquita natural. 

Após realizadas as isotermas de adsorção foi possível determinar as 

seguintes indicações, que o tempo de equilíbrio é de 10h na remoção do íon 

metálico e que seus dados experimentais ajustaram-se melhor ao modelo de 

pseudo-segunda ordem. A influência do pH mostra que na faixa de pH 3 a 4 é onde 

ocorre a maior remoção, e que acima de pH 4 ocorre uma redução. Com o aumento 

da temperatura de 298 para 308 K a capacidade de remoção, permanece constante, 

já para aumento de 318 K teve um ligeiro aumento na remoção, mas todas estão em 

torno de 80 mg g-1 e que as isotermas nas três temperatura ajustaram melhor os 

dados experimentais ao modelo de Freundlich.  

Assim, com os resultados encontrados é possível sugerir que a 

paligorsquita natural do Estado do Piauí, é útil para remoção do íon metálico Pb2+ 

em meio aquoso, contribuindo para amenizar a poluição aquática e os problemas 

que vierem a existir a despeito da poluição.  
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