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INTRODUÇÃO 

A adsorção de metais por superfícies minerais é um processo reconhecidamente importante 

que controla a biodisponibilidade dos metais em ambientes aquáticos1-9. O tratamento clássico de 

efluentes contendo metais envolve processos físico-químicos de precipitação, troca iônica, adsorção e 

extração por solventes, sendo o mais utilizado o de precipitação que é inadequado no tratamento de 

grandes volumes de efluentes, devido à baixa eficiência e elevado custo10. Neste caso, é mais 

recomendado o uso de recursos naturais sem de tratamento prévio, como solos argilosos ferruginosos 

ricos em substâncias húmicas11, e submetidos a tratamentos, tendo-se como exemplos zeólitas naturais 

impregnadas com materiais magnéticos12, 13 e esmectitas pilarizadas com polihidroxicátions de Al, Ti, 

Si etc, que se enquadram no grupo de materiais micro a mesoporosos desenvolvidos pela engenharia 

molecular, como ampla aplicação em catálise heterogênea14 e como adsorventes15- 21.   

Diversos estudos comprovam a eficiência das argilas em processos adsortivos e catalíticos, 

sendo que as mais comuns empregadas em estudos de adsorção pertencem ao grupo da esmectita, 

principalmente a montmorilonita9-13. As esmectitas e caulinita quando ativadas acidamente tornam-se 

ainda mais eficiente na adsorção, por terem maior reatividade com as superfícies externas, devido ao 

aumento do número de sítios ácidos9. Com a evolução das pesquisas em busca de novos materiais que 

fossem utilizados como adsorventes, surgiram as zeólitas, em particular as peneiras moleculares, que 

atuam efetivamente com alto poder adsortivo, provocado pelas propriedades texturais. No decorrer do 

avanço das pesquisas surgiram as argilas pilarizadas, contendo diversos polioxicátions que produziram 

resultados satisfatórios em processos de adsorção14-18.  

A aplicação de argilas modificadas como adsorventes é sugerida, por estes materiais 

apresentarem íons intercalantes que mantêm separadas as camadas da estrutura da argila e propiciam 

que as dimensões de suas cavidades tornem-se bem superiores aos das zeólitas12-19. Neste trabalho foi 

feita uma avaliação sobre o uso de esmectita pilarizada e caulinita intercalada na adsorção de Pb(II), 

Cu(II) e Zn(II), sendo selecionadas amostras de água de rios da região noroeste do Estado do Pará. A 



 2 

amostra de esmectita foi submetida à pilarização com polihidroxicátions de alumínio, zircônio e 

titânio e amostra de caulinita foi intercalado com uréia e dimetil sulfóxido. Este estudo objetivou 

investigar a eficiência destas matrizes modificadas, como agente despoluidor de recursos hídricos 

atuando na adsorção destes metais e empregar os modelos de linearização de Langmuir, Freundlich, 

Temkin para ajustar os dados experimentais aos modelos de isotermas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Esmectita original 

As amostras naturais de esmectita e caulinita empregadas neste estudo pertencem a um perfil 

laterítico, proveniente da Serra de Maicuru, situada no Município de Monte Alegre, Pará, Brasil. Com 

capacidade de troca catiônica (CTC) igual a 5,8 mmol g-1 de argila. 

As amostras de águas foram coletadas em rios amazônicos no estado do Pará nas proximidades 

da localização denominada Rio Capim, noroeste do Pará.  

 

Preparação das soluções intercantes 

As soluções pilarizantes foram preparadas a partir de 0,20 mol/L de AlCl3.6H2O(MERCK) e 

de NaOH (MERCK) , que foram compostas nas razões molares de [OH]/[Al] =  1,5 e 2,0. Estas 

soluções foram preparadas em temperatura ambiente sob agitação magnética por um período de 

3horas e envelhecidas por um período de 4dias sem alteração de temperatura. Os valores de pH foram 

medidos em pH-metro de marca MICRONAL, modelo B-474.   

O etóxido de titânio preparado foi tratado com uma solução de HCl a fim de se obter razão 

molar HCl/Ti 1:1. Nesse típico procedimento15, 18 foram usadas soluções de Ti(OC2H3)4 (5,0 mol dm-3) 

e HCl (0,10 mol dm-3) Aldrich®, sendo que a solução final sofreu um envelhecimento à temperatura 

ambiente por 3 h, para resultar no polioxicátion de titânio TiOx(OH)2x com x = 0,12, . A intercalação 

da esmectita com polioxicátion de Ti neste trabalho foi efetuada sob as condições: razão molar [H+ 

]/[Ti4+] = 0,24. 

A solução pilarizante de zircônio, [(Zr(OH)2.4H2O)4]
8+, foi obtida a partir do método bem 

estabelecido6, através da reação do acetato de zircônio Zr(C2H3O2)4H2O (0,10 mol dm-3) Aldrich®  

diluído em ácido acético (2,0 mol dm-3) para que se tivesse a razão molar H+/Zr = 1,5,  em agitação 

mecânica constante por um período de 2 h, com um tempo de envelhecimento de 24 h. 

 

Processos de modificação das argilas 

A matriz em forma natural foi preparada previamente em atmosfera de etilenoglicol em 

temperatura ambiente por um período de 24 h, com o objetivo de expandir o espaço interlamelar e 
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com isso facilitar a entrada do íon intercalante. Posteriormente foram colocadas em agitação 

magnética com as soluções pilarizantes descritas no item anterior por um período de 3 h em 

temperatura de 298 K (processo de intercalação). Após a intercalação as amostras foram filtradas, 

lavadas, secadas a 323 K, calcinadas em temperatura de 723 K e conservadas em dessecador por todo 

o período que compreende à utilização dos métodos de  caracterização20, 21. 

  5 g de caulinita foram mantidas em atmosfera de etilenoglicol por um período de 12 h, logo 

depois ocorreu a intercalação com uréia através da submissão desta quantidade de caulinita a uma 

solução de 20% de uréia por um período de 3h em temperatura ambiente em constante agitação 

magnética. Com o término do procedimento ocorreu a filtração a vácuo e o material resultante foi 

lavado com água destilada e secado a 323 K. 

Cerca de 2 g de caulinita foram misturados a 80ml de soluções de variadas concentrações de 

dimetil sulfóxido P.A (DMSO). Em água, à temperatura ambiente e sob agitação. Após 52 h de 

contato, aproximadamente, a reação foi encerrada e a mistura foi centrifugada. Em seguida, o 

sobrenadante foi descartado e a caulinita intercalada foi retirado do interior dos tubos de centrífuga 

com o auxílio de uma espátula. 

 

Métodos de caracterização 

Para a obtenção de difratogramas de difração de raios-X (DRX), Foi utilizado o método do pó 

para as amostras natural pilarizada, o equipamento utilizado é de marca Philips PW1050, controlado 

por um sistema PW 3710, com radiação Kα do cobre (1,54060 Ǻ), monocromador e gerador de tensão 

e corrente para 45 KV. Corrente de 35 mA e passo de 1o/Ө/min. 

Para os estudos de microscopia eletrônica de varredura (MEV) as amostras foram preparadas 

em lâminas com amostras orientadas em temperatura de 298 K e metalizadas com ouro. Foram 

realizadas varreduras em todas as lâminas para a obtenção de imagens. O instrumento utilizado foi um 

modelo LEO- ZEISS, 430 Vp, em condições de análise utilizando imagens secundárias obtidas a 20 

KV, com distância de trabalho de 11 mm. 

A quantidade da capacidade de adsorção dos cátions divalentes por grama da matriz Nf, Pb(II), 

Cu(II), Zn(II) pela argilas modificadas e foi feita utilizando o método de batelada em que uma massa 

de 0,050 g de argila modificada em 20,0 cm3 de água desionizada recebe alíquotas que variam de 1,00 

a 2,00 cm3 de uma solução de 0,050 mol dm-3 de cátions, previamente padronizada. A quantificação 

foi feita através de ICP-OES em um equipamento do Perkins Elmer 3000 DV, utilizando o 

sobrenadante de cada ponto. Para a leitura os sobrenadantes sofreram diluições para adequar sua 

concentração à janela de leitura do equipamento. 
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RESULTADOS E DISCUSSÂO 

Caracterização de argilas modificadas 

Os resultados encontrados na difração de raios-x para valores de d001 para as razões molares 

em estudo estão apresentados na Figura 1. São apresentados os difratogramas da amostra pilarizada na 

razão de molar 2 e calcinação em 723 K, temperatura ideal para a calcinação, foi verificado que valor 

de d001 sofreu alteração de 1,40 para 1,93 nm. Foi observado também, que a intensidade e a largura do 

pico d001, alcançadas com a pilarização, não apresentaram grande alteração em comparação com os 

difratogramas da matriz natural, sugerindo que não houve interferência significativa no grau de 

cristalinidade da matriz natural com a introdução dos íons de alumínio, zircônio e titânio. Fatos que 

comprovam a eficiência do método de pilarização com estes íons, apresentando inovação com a 

utilização do etilenoglicol como espaçador, favorecendo assim a entrada dos íons intercalantes. Esta 

modificação estrutural propicia melhoria no processo de adsorção desta matriz pilarizada em relação 

aos resultados obtidos com a matriz na forma natural. 

Na caracterização da amostra de caulinita foi comprovada a existência do mineral caulinita 

associado a quartzo, mica e goetita (Figura 2), resultado a esperado pela amostra apresentar alto teor 

de ferro, após a intercalação com dimetil sulfóxido foi constatado alteração no valor de d001 de 0,7164 

para 0,7886 nm (Figura 3). A mesma alteração foi observada na intercalação com uréia onde o valor 

de d001 variou de 0,7166 para 0,7763 nm.   

 

 

Figura 1- Difratogramas de raios-x das amostras de esmectita natural e pilarizada com pilares de Ti: 

esmectita (E), caulinita(C), hematita (H), goetita (G) e quartzo (Q).  
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Figura 2- Difratogramas de raios-x das amostras de caulinita natural : caulinita(C), Mica (M), goetita 

(G) e quartzo (Q).  
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Figura 3- Crescimento do valor d001 com o processo de intercalação com dimetil sulfóxido em 

caulinita. 

 

Com base nos resultados fornecidos pela microscopia eletrônica de varredura (MEV) para a 

matriz pilarizada com os métodos em estudo (Figura 4a). É possível afirmar que o processo de 

pilarização não produz nenhuma mudança na morfologia da esmectita, quando pilarizada com pilares 

no método de pilarização empregado, foi observado que em todos os experimentos a esmectita 

permaneceu na forma de grão primitivo, apresentando-se de forma foliada com ilita nas extremidades 
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(Figura 4b); fato comprovado pela variação da composição química que foi observada pelos métodos 

de análise química descritos. 

Na Figura 4c observa-se que a caulinita pura apresenta cristais pseudo-hexagonais na forma de 

pilastras e cristais na forma de lamelas. A maioria dos cristais apresenta cantos definidos e ângulos 

próximos a 90 e 120º, característicos da estrutura da caulinita. Após a intercalação a caulinita se 

apresenta na forma de cristais esfoliados ligados uns aos outros formando uma espécie de matriz 

compacta, conseqüência da ação direta do íon intercalante (DMSO). Na segunda amostra (Figura 4d), 

é observado cristais de menor porte, porém com o formato com as mesmas características da caulinita 

intercalada, cristais em forma de folha, esta alteração do formato dos cristais, sugere que houve 

comprometimento da cristalinidade do argilomineral com o processo de intercalação sem qualquer 

influência da natureza do íon intercalante, ou seja, a transformação cristalina apenas dependeu da 

presença dos grupos H+ , H30
+ para ocorrer. 

 

 
A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

Figura 4- Migrografias de amostras de esmectita natural (A) e pilarizada (B) e caulinita natural(C) e 

intercalada (D).           
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Adsorção de metais  

Comparando os resultados obtidos com as isotermas de adsorção exemplificados com a      

Figura 5, foi verificado que a adsorção de cobre foi maior, atingindo a concentração de equilíbrio em 

8,60 mmol g-1, a adsorção de zinco atingiu o valor de 8,30 mmol g-1 e chumbo teve menor afinidade 

com a matriz alcançando o valor máximo de 7,65mmol g-1. A complexão de íons metálicos com sítios 

ativos imobilizados em superfícies externa e interna da estrutura esmectítica e caulinita e parte exterior 

dos pilares é comandada pelo microambiente em torno destes sítios, geralmente centros básicos, ou 

seja, grupos hidroxilas que são formados como assessórios nos pilares; hidroxilas ainda existentes nas 

superfícies, principalmente nas internas, onde a remoção da água é dificultada pela posição de folhas 

tetraédrica e octaédrica e ainda grupos hidroxilas remanescentes da estrutura primitiva da argila; 

presentes na região interlamelar, levando a concluir que o processo de quimissorção é controlado pelo 

posicionamento e quantidade de agrupamentos hidroxilas em regiões periféricas como nas bordas das 

lamelas e centrais da estrutura.  

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados dos coeficientes de correlação linear obtidos a 

partir das equações de Langmuir, Freundlich e Temkin, indicam que os três modelos de adsorção 

apresentaram-se significativamente capazes de quantificar os metais adsorvidos pela matriz pilarizada. 

O modelo de Langmuir apresenta uma vantagem significativa sobre os outros modelos, pois permite 

quantificar a capacidade de adsorção de íons presentes na estrutura da matriz (b) e obter a constante 

KL relacionada com a energia de livre de Gibbs (∆G diretamente proporcional a -ln KL), e avaliar a 

espontaneidade da reação de absorção 18. 
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Figura 5- Isotermas de adsorção para os metais em estudo e a argila natural adsorvendo o cobre 

(tempo de contato 360 minutos, pH=6,0 e temperatura 298 ± 1K). 
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Nos processos de adsorção normalmente prima-se por escolher equações que tenham a 

característica de ser facilmente linearizáveis e conseqüentemente estimar os parâmetros graficamente, 

através de coeficientes angular e linear da reta resultante da linearização dos dados experimentais. Os 

modelos comumente empregados são Langmuir, Freundlich e Temkin conforme mostra a Figura 6. 

A teoria de Langmuir fundamenta-se no fato da adsorção ocorrer em sítios uniformes, 

considera a ocorrência da adsorção em uma superfície homogênea contendo um número finito de 

sítios adsorventes com limitação adsortiva, em uma monocamada18. A afinidade iônica independente 

da quantidade de material adsorvido, também considera que não há interação entre moléculas 

adsorvidas em sítios próximos19-21.  

O modelo de Freundlich considera a não uniformidade das superfícies reais, corresponde a 

uma distribuição exponencial dos efeitos térmicos da reação de adsorção, quando aplicados a 

materiais porosos adsorvendo em meio líquido, descreve bem a adsorção iônica dentro de limites 

estabelecidos de concentração, mas em processos de adsorção em concentrações de valores maiores, 

esta equação apresenta limitações. Admitindo-se uma distribuição logarítimica de sítios ativos, que  na 

verdade, constitui um tratamento válido quando não existe interação apreciável entre as moléculas de 

adsorbato 22, 23.  

A teoria de Temkin parte do princípio que não existe diferenciação na estabilidade dos centros 

de adsorção que no caso das matrizes pilarizadas, se considera na região externa dos pilares e nas 

superfícies internas que foram expostas com a pilarização. Outra consideração relevante e que os 

sítios mais energéticos são primeiramente ocupados pelos íons previamente em solução aquosa, 

estabelecendo uma relação de inversão proporcional entre afinidade eletrônica e adsorção23.  
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Figura 6- Dados experimentais de Zr/Ti-PILC de adsorção do chumbo modelados por Langmuir, 

Temkim, Freundlich (tempo de contato 360 minutos, pH=6,0 e temperatura 298 ± 1K). 
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Tabela 1. Parâmetros das equações de Langmuir, Freundlich e Temkin para a adsorção dos metais em 

argila modificadas, tempo de contato 360 minutos, pH=6,0 e temperatura 298 ± 1K.  

Adsorbato 

 

Langmuir Freundlich Temkin 

Al-PILC 

 b KL r Kf n r B A r 

Zinco 8,588 1,237 0,998 4,264 2,424 0,999 4,644 1,748 0,998 

Cobre 9,845 0,959 0,989 4,078 2,419 0,989 4,721 1,978 0,997 

Chumbo 9,345 0,986 0,998 3,666 2,126 0,979 4,374 2,086 0,992 

Ti-PILC 

Zinco 8,488 1,257 0,999 4,364 2,495 0,997 4,643 1,718 0,999 

Cobre 10,145 1,023 0,988 4,098 2,409 0,999 4,711 2,096 0,999 

Chumbo 9,211 0,976 0,997 3,766 2,156 0,959 4,474 1,869 0,999 

Zr-PILC 

Zinco 8,586 1,338 0,999 4,178 2,486 0,999 4,644 1,749 0,998 

Cobre 10,845 0,998 0,979 4,178 2,408 0,989 5,022 1,969 0,999 

Chumbo 9,132 0,946 0,999 3,486 2,158 0,989 4,373 2,009 0,997 

K-Urea 

Zinco 8,722 1,137 0,999 4,184 2,474 0,999 4,988 1,728 0,999 

Cobre 10,789 0,923 0,989 4,178 2,489 0,999 5,012 1,958 0,999 

Chumbo 9,457 0,886 0,999 3,486 2,356 0,978 4,473 1,899 0,998 

K-DMSO 

Zinco 8,677 1,134 0,999 4,414 2,499 0,989 4,777 1,748 0,996 

Cobre 9,987 0,943 0,999 3,988 2,479 0,997 5,001 1,969 0,998 

Chumbo 9,257 0,882 0,999 3,786 2,756 0,998 4,273 1,879 0,993 

 

Analise Química das amostras de água após o tratamento com argilas pilarizada 

 
As alíquotas de águas foram analisadas por ICP-OES é foi verificada uma queda considerável 

dos níveis de metal pesado após o contato com as argilas modificadas. Ocorreu diminuição de cerca 

de 90 a 98% após 360 minutos de contato, como é observado nas Figuras 7a e 7b, comprovando a 

eficiência das argilas modificadas como matrizes absorvedoras de espécies em meio aquoso, 

estabilizando-se a adsorção em tempos de contato maiores, sugerindo que houve as argilas 

modificadas atingiram o seu ponto de saturação.   
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Figura 7- Percentual de metal em amostra de água  em função do tempo de contato  Zr_PILC (A) e 

percentual adsorvido pelas argilas modificadas (tempo de contato 360 minutos, pH=6,0 e 

temperatura 298 ± 1K) (B). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os modelos adotados para a análise das isotermas apresentaram valores bastante próximos 

daqueles encontrados na isoterma experimental, havendo variação maior no modelo de Freundlich, os 

resultados encontrados com as equações lineares são bastante semelhantes aos resultados já 

reportados, situação em que foi utilizado método computacional não linear através do programa 

“Enzefitte”. Observando os resultados de adsorção é possível estabelecer relação entre o número de 

íons adsorvidos e o número de sítios básicos (OH) produzidos com o processo de pilarização e 

intercalação, ou seja, cada sítio básico pertencente à matriz, teoricamente é responsável pelo 

ancoramento de uma espécie de caráter ácido. Neste estudo os valores de KL e b nas equações de 

Langmuir e Freundlich apresentaram menores variações quando a formação de patamar na isoterma 

foi estabelecida, ou seja, este fato é o indicativo que houve a saturação dos centros ácidos do novo 

sistema em argilas produzido com o processo de pilarização e intercalação. Provocando a estabilidade 

das duas variáveis matemáticas que regem o processo de adsorção.  

O método de regressão linear adotado neste trabalho não produziu desvio sistemático 

significativo das isotermas ajustadas, logo poderá ser potencialmente utilizado com sucesso para 
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descrever processos de troca iônica e adsoção-desorção relacionados à remoção de íons metálicos 

presentes em efluentes industriais como, por exemplo, as indústrias de papel e na extração mineral 

inadequada envolvendo a problemática da existência indiscriminada de metais pesados em rios. 
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