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RESUMO

A adsorção é um processo que tem se tornado indispensável devido a poluição causada
pela atividade industrial. Adsorventes mais viáveis economicamente estão sendo
testados para substituir os materiais de alto custo utilizados. As argilas podem ser
utilizadas como adsorventes e são materiais de baixo custo, naturais com propriedades
viáveis para a aplicação no processo de adsorção, modificações estruturais são
realizadas com facilidade nesses materiais promovendo adsorção seletiva. O objetivo
deste trabalho foi sintetizar e caracterizar adsorventes aplicados na adsorção de
compostos orgânicos. Os adsorventes foram caracterizados pelas técnicas de DRX,
MEV, FTIR e TG. Os resultados mostram que

os materiais estudados possuem

afinidade com compostos orgânicos e podem ser aplicados como adsorventes. Os
materiais estudados são viáveis e podem ser aplicados no tratamento de efluentes
contaminados em escala industrial.

Palavras Chaves: adsorção, bentonita, vermiculita, caracterização, cera de carnaúba
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ABSTRACT

Adsorption is a process that has become indispensable due to pollution caused by
industrial activity. More economically viable adsorbents are being tested to replace the
high cost of materials used. The clays can be used as adsorbents and are low cost
materials, natural properties feasible for the application in the adsorption process,
structural modifications are performed with ease promoting selective adsorption in these
materials. The objective of this study was to synthesize and characterize adsorbents
used in the adsorption of organic compounds. The adsorbents were characterized by the
techniques of XRD, SEM, FTIR and TG. The results show that the studied materials
have affinity to organic compounds and can be applied as adsorbents. The materials
studied are viable and can be applied in the treatment of effluents contaminated in
industrial scale.

Key Words: adsorption, bentonite, vermiculite, characterization, carnauba wax
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente um dos problemas mais graves relacionados à poluição ambiental é a
contaminação da água por contaminantes diversos. Quando essa concentração excede a um
determinado valor máximo, pode causar danos à saúde dos seres vivos, sendo assim, é de
grande importância à utilização de processos que reduzam a concentração desses
contaminantes nos efluentes líquidos, minimizando esses danos. Para descontaminação de
efluentes, citam-se principalmente os processos de troca iônica, adsorção por carvão ativado,
separação por membrana, processos biológicos, eletroquímicos e a neutralização/precipitação
química1.

1. Adsorventes de baixo custo

Os contaminantes liberados junto com os rejeitos gerados pelas indústrias tais como os
metais pesados, os corantes industriais e os compostos orgânicos são, em geral, espécies
químicas altamente tóxicas para os solos, águas e o homem. O descarte desse material sem
controle tem gerado grande preocupação e a legislação ambiental tem buscado novos métodos
de controlar este descarte afim de que o impacto ambiental seja minimizado. Várias, pesquisas
estão sendo desenvolvidas as quais propõem diversos métodos para o tratamento de águas e
efluentes industriais que contêm, em sua composição, espécies químicas tais como metais
pesados, corantes industriais e compostos orgânicos2.
A adsorção é um dos métodos mais aplicados no tratamento de águas
e efluentes industriais. Além de tornarem muitos dos processos de separação econômicos e
eficientes, os adsorventes de baixo custo são de fácil aplicação e podem, geralmente, ser

2

regenerados. Tais adsorventes podem ser as zeólitas9, argila10, sílica 11, rejeitos de agricultura
tais como sisal e casca de arroz, 12,13 Zeolita.14
Os adsorventes naturais na maioria materiais de baixo custo estão sendo amplamente
utilizados para o tratamento de efluentes. Ele pode ser entendido como material de baixo
custo em linha gerais se for barato, de origem natural e abundante na natureza.
O carvão ativado aparece como um dos primeiros adsorventes utilizados no processo
de remoção de contaminantes de águas e efluentes industriais. Este material é muito eficiente
para o uso na remoção de espécies químicas a em meio aquoso devido as suas propriedades
estruturais como alta quantidade de poros, boa área superficial e acessível a modificações
químicas . Os fatores que inviabilizam o uso de carvão ativado são: o alto custo, tanto de
produção como de regeneração, e a não seletividade. Porém, tem-se buscado novos
adsorventes que combinem baixo custo de produção, fácil regeneração e maior seletividade.
Os adsorventes mais estudados e de maior interesse de cientistas e tecnólogos são aqueles
obtidos a partir de fontes naturais, que possuem biodegradabilidade e não toxicidade4.
Argilas vem aparecido contribuindo muito no processo adsortivo graças excelente
capacidade de adsorção de cátions e elevada área superficial específica3. O preço médio de
mercado da argila chega a ser 20 vezes mais barato do que o carvão ativado que é muito
utilizado para adsorver poluentes da água4.
Sem modificação as argilas são ineficientes para remover alguns poluentes como
compostos orgânicos: corantes, herbicidas6. Entretanto, os estudos têm mostrado que a
capacidade de adsorção das argilas pode ser modificada pela troca de cátions inorgânicos nas
mesmas por determinados cátions orgânicos5. Esta modificação pode ocorrer não só pela
adição de surfactantes industriais, mas pela inserção de compostos orgânicos naturais. Como
ceras, quitosana e outros8. Este tipo de argila, organicamente modificada, tem várias
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aplicações ambientais para tratamento de efluentes7 e é um adsorvente com elevada área
superficial, ser mecanicamente resistente e de fácil regeneração.
Neste trabalho, foi estudada a adsorção, síntese e caracterização argilas
hidrofobizadas, pilarizadas e tratadas superficialmente com microemulsão e cera de carnaúba
Foram testadas nos processos adsortivos o tempo e a concentração do contaminante. Os
adsorventes foram submetidos a caracterização das seguintes técnicas BET, IV, DRX, TG,
EDS e MEV.
Uma revisão bibliográfica é apresentada sobre síntese, propriedades, características dos
adsorventes naturais modificados e as técnicas de caracterização dos adsorventes.
O capítulo 3 apresenta o artigo aceito para a Revista Perspectiva n°139/2013 intitulado:
Preparação de adsorventes a base de materiais naturais hidrofobizados com cera de carnaúba.
No capítulo 4 apresentamos o manuscrito Hydrophobization of Bentonite Clay Using
Carnaúba Wax Targeting the Application as an Absorbent of Organic Compounds in Aqueous
Means submetido a revista materials reasearch.
Capítulo 5 o manuscrito apresentado é intitulado Vermiculite hydrophobized with
carnauba wax for effluent contaminant adsorption submetido na revista perspectiva.
O artigo NEW MICROEMULSION COCONUT OIL AND BENTONITE BASED
SYNTHESES é apresentado no capítulo 6 e este manuscrito será submetido na revista Water
Resources.
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PROPRIEDADES DE MATERIAIS NATURAIS E MODIFICADOS APLICADOS A
PROCESSOS DE ADSORÇÃO: BENTONITA, VERMICULITA E DIATOMITA.

INTRODUÇÃO

A diminuição da poluição em águas causada pelo descarte industrial, a irrigação, a geração
de energia, a diluição de despejos e a exploração e a produção de petróleo entre outros1 tem se
tornado um fator prioritário tanto por parte das indústrias como dos órgãos governamentais.
Por isso, uma legislação rígida relacionada com a saúde humana e ambiental tem sido
elaborada com intuito de conter e evitar maior degradação dos corpos hídricos2. Os
contaminantes provenientes dos processos de extração e produção de petróleo principalmente,
são bastante difíceis de serem removidos3 necessitando de equipamentos e técnicas caras.
Dentre os processos de separação utilizados, a adsorção tem despertado bastante o interesse
de pesquisadores, por ser um processo eficaz, para o tratamento destes efluentes. Vários
materiais adsorventes têm sido utilizados para a adsorção desses contaminantes, se destacando
as argilas pela disponibilidade e propriedades4.
Argilas são materiais naturais, de textura terrosa ou argilácea, de granulação normalmente
fina, com partículas em forma lamelar ou fibrosa, são constituídas essencialmente de silicatos
e formam estrutura em cadeia composta de folhas tetraédricas de silício e/ ou octaédricas de
alumínio e com menor frequência o magnésio, ferro e potássio. As argilas também pode
conter outros minerais, tais como: quartzo, hematita, matéria orgânica entre outras impurezas.
4

Elas podem ser encontradas praticamente em todos os tipos de solos e também no estado

puro como depósitos de minerais5. Os argilominerais se destacam como nanomateriais préformados disponíveis6 , são formadas principalmente por sílica e podem apresentar-se na
forma de lamelas ou de fibras4 , possuem alta capacidade de troca de cátions, alta capacidade
8

de expansão, alta área específica, resistência mecânica e a compactação.7 Vários tratamentos
realizados nas argilas podem incrementar sua capacidade de adsorção, tais como: tratamento
ácido, hidrofobização e pilarização. Junto com os argilominerais encontramos muitas vezes a
diatomita, que é um material natural, entretanto não é considerada argila. Ela é originada do
acúmulo de esqueletos fósseis de algas diatomáceas e também apresenta sílica em sua
composição. In natura a diatomita apresenta-se estratificada formando camadas que podem
conter areia e outros materiais como contaminante. Em geral a diatomita é extremamente
porosa, possui baixa condutividade de calor e eletricidade e é capaz de reter e absorver
grandes quantidades de líquidos. 8
Em vista do exposto, o objetivo deste trabalho foi descrever a estrutura e propriedades de
alguns materiais naturais e modificados com potencialidade para serem empregados no
processo de adsorção.

BENTONITA

Bentonita é o nome genérico dado a argila composta predominantemente pelo
argilomineral montmorinollita, do grupo das esmectitas independente de sua origem ou
ocorrência.10 Este termo foi dado pela primeira vez a um tipo de argila plástica descoberta em
For Benton – EUA.

1

Esse material normalmente contém outros minerais em proporções

variadas, sendo os principais o feldspato, biotita, quartzo, piroxênio, zircônio e vários outros
tipos de minerais vulcânicos.9
Os espaços entre as camadas são ocupados por cátions trocáveis, tipicamente Na+ e Ca

2+

que balanceiam a deficiência de carga resultante da substituição isomórfica nos sítios
tetraédricos provenientes da troca de Si 4+ pelo Al 3+ e nos sítios octaédricos da troca do Al 3+
pelo Mg2+ ou Mg2+ pelo Li+ 5, 10
9

As argilas bentonitas (montmorillontas) são materiais lamelares que possuem camadas
formadas por folhas de tetraedros de silício com uma central de octaedros de alumínio (Figura
1). Estas camadas estão carregadas negativamente devido as substituições isomórficas e que
nem todas as posições estão preenchidas. Esta deficiência catiônica é compensada por cátions
interlamelares que podem ou não estarem hidratados.
Estes cátions interlamelares estão suscetíveis a serem trocados e são comumente referidos
a CTC, capacidade de troca catiônica. Estes materiais lamelares possuem alta superfície
específica que é acessível a pequenas moléculas, cátions e águas de hidratação. A capacidade
de troca catiônica confere a estas argilas uma propriedade muito importante, podendo as
mesmas ser usadas como trocadores catiônicos. A alta área específica e propriedades como
expansão interlamelar também são propriedades importantes para emprego em processos
adsortivos que se necessitam interações superficiais. A capacidade de troca catiônica de
argilas bentonita variam de 70 a 130 meq/100 g.10

10





c

b
















SiO4
AlO6
SiO4



SiO4

a

Figura 1. Estrutura idealizada de uma Esmectita (2:1)(27).  - Átomos de Oxigênio;
● - Grupos –OH; - Átomo de Silício e  - Átomo de Alumínio.

É importante que as argilas sejam caracterizadas para que sejam adequadamente aplicadas.
Diversas técnicas de caracterização são empregadas para avaliar as propriedades destes
materiais.
A microscopia eletrônica de varredura nos mostra a morfologia lamelar destes materiais,
na Figura 2 observa-se medidas de 100 e 200 nm de comprimento, sendo considerada um
material nanoparticulado.13
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(A)

(B)

Figura 2. Micrografia de bentonita proveniente de: Santa Luzia-PB (A),14 e Aliança Latina
Ltda- Rio Negro- Argentina (B)47.

Outra técnica bastante empregada é a difração de raios X, que pode dar informações de
composição das fases cristalinas que compõe a argila natural. Esta técnica também é muito
utilizada para observar o grau de organização (empilhamento das lamelas) da estrutura da
argila, normalmente seguido pela reflexão 001.
A Figura 3 apresenta um difratograma típico da bentonita. Observa-se que a bentonita,
possui um reflexão em aproximadamente 2θ = 7° indicando que são essencialmente
montmorillonitas. Esta bentonita possui também quartzo que se observa pela reflexão fina e
intensa a 2θ = 5.4
Outra análise empregada, é a análise química, que irá depender muito da origem do
material. Normalmente as argilas bentonitas possuem predominantemente SiO2, Al2O3, Fe2O3,
CaO, MgO e compostos com Na e K. É importante conhecer os cátions trocáveis pois eles
influenciarão nas propriedades das suspensões de argilas. Argilas na forma sódica expandem
muito mais que na forma cálcica.64 Outros elementos como Fe podem direcionar reações não
desejáveis quando se empregam as argilas como catalisadores.4,64
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As medidas de área especifica, bem como distribuição de poros, são importantes para
avaliar a capacidade de adsorção e acessibilidade destes materiais. Normalmente, as
bentonitas possuem áreas que variam de 30 à 100 m2/g .4
Dependendo da aplicação que se deseja estas propriedades podem ser melhoradas com
tratamentos específicos que serão mais adiante descritos.

Figura 3. Difratograma da bentonita.16

As principais aplicações industriais da bentonita são: para fundição no setor mecânico
e automobilístico; em perfuração de poços de petróleo principalmente na fabricação de fluido
de perfuração; em descoloração de óleos; clarificação do caldo de cana; clarificação da água
associado ao sulfato de alumínio; na construção civil; na pelotização de minérios (ferro) entre
outras.15

Bentonita Pilarizada

13

A primeira síntese de argila pilarizada foi em 1975, após a crise mundial do petróleo. Esta
crise intensificou as pesquisas por materiais que fossem aplicáveis na industria de petróleo e
que tivesse maiores poros que as zeólitas até então conhecidas.29
A pilarização aumenta o espaçamento basal (d001) das bentonitas e consequentemente
suas áreas específicas, o que potencializa a possibilidade de uso das argilas como material
adsorvente ou catalisadores de reações químicas. Podemos então denominar argilas
pilarizadas aquelas que possuem grandes cátions termicamente estáveis nos espaços
interlamelares (Figura 4).12 Os agentes pilarizantes podem ser compostos organometálicos ou
ainda espécies policatiônicas, hidroximetálicos a base de metais Al, Ni, Zn, Si, Fe, Cr e Ti
principalmente. 30
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Figura 4. Esquema de uma argila 2:1 expansível pilarizada (27)
A - Lâmina elementar 2:1; B – Espaço interlamelar ; P - Unidade pilarizante; D - Distância
entre as lâminas
d001- Espaçamento basal; E - Distância entre os pilares; ● - Grupo funcional ;
□- Cátions trocáveis residuais

As argilas pilarizadas possuem então uma maior acessibilidade a região interlamelar,
possuem áreas específicas maiores que as argilas naturais que as originaram. A inserção de
pilares também pode promover sítios ativos para catálise e adsorção, dependendo do tipo e
composição dos pilares.
Para avaliar as propriedades das argilas pilarizadas bem como a eficácia do processo
de pilarização, várias técnicas são empregadas.

A difração de raios X é a técnica que

comprova o espaçamento basal, se os pilares foram efetivamente inseridos. Isto é comprovado
pelo deslocamento da reflexão 001 para ângulos mais baixos indicando um aumento do d001
(espaçamento basal). A Figura 5 apresenta um exemplo de pilarização, onde pode-se observar
15

que ao comparar o difratograma da bentonita natural com a pilarizada, há um deslocamento da
reflexão 001 e consequentemente um aumento do espaçamento basal devido a inserção dos
pilares. O espaçamento basal das argilas pilarizadas é aproximadamente 18 Å quando se
utiliza o íon de Keggin como agente pilarizante, enquanto o espaçamento das bentonitas
naturais é 9,7Å quando calcinadas e 15Å quando hidratadas.
As áreas específicas desses materiais também aumentam com o processo de pilarização31,
pois agora as lamelas estão separadas por pilares facilitando a acessibilidade da região
interlamelar. Após a pilarização se pode observar um aumento da área específica 5 a 10 vezes
maior do que a amostra no estado natural, que correspondem a áreas de 300 m2/g.49
Através da análise química, também se pode comprovar a inserção dos pilares. Um
exemplo é apresentado na Tabela 1, onde se observa que a argila natural possui Ca +2 como
cátion interlamelar e que também contém Fe, K, Mg e Mn. Ao pilarizar-se a argila natural,
ocorre uma perda de 96-98% do teor de Ca e aumentos consideráveis no teor de Al, indicando
que ocorreu a troca catiônica de Ca pelos oligômeros de alumínio. Observou-se também
redução na quantidade de Mg, Fe e Mn indicando que esses componentes da argila também
foram trocados e deveriam estar localizados no espaço interlamelar durante o processo de
pilarização.49
Tabela 1. Resultados da análise química em g, tomando-se a argila natural como base de
cálculo (100 g).49
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d001

d001

Figura 5. Difratograma da argila bentonita natural (b) e pilarizada (a).49

A morfologia das argilas continuam sendo lamelar após o processo de pilarização.65 A
capacidade de troca catiônica é reduzida com o processo de pilarização, pois os cátions
trocáveis foram substituídos pelos oligômeros que com a calcinação foram transformados em
óxidos estabilizando a estrutura pilarizada.66
Aplicações das argilas bentoniticas pilarizadas são principalmente para catálise, no que diz
respeito ao “Fluid Cracking catalysts” (FCC) interesse por argilas pilarizadas urge
enormemente devido as argilas serem capazes de converter moléculas grandes existentes nas
frações pesadas dos óleos.49 As argilas pilarizadas poderam ser alternativas de substituição
das zeólitas,

por conterem poros maiores e evitar o pré-processamento das moléculas
17

grandes reduzindo o custo do refino. Pela variação do tamanho do pilar e/ou do espaçamento
entre pilares, pode-se ter um tamanho de poro adequado para uma determinada aplicação, que
não se restringe ao craqueamento catalítico, mas também a processos adsortivos,
clarificadores e outros.

50

O tipo de pilar irá também direcionar a aplicação, seja catálise

ácida, oxidação, etc.

Bentonitas acidificadas

A ativação ácida é um método empregado para modificar as características químicas e
texturais dos argilominerais. Este tratamento ácido propicia o aumento da área específica da
argila, devido à destruição parcial da estrutura, à remoção de cátions trocáveis, que são
substituídos por íons hidrogênio. Estes tratamentos têm sido usados para se obter sólidos mais
ácidos e com maior porosidade, propriedades que influenciam na aplicação desses materiais
como catalisadores e como suportes.38
Quando uma bentonita é tratada com ácido, ocorre uma troca iônica entre os cátions
presentes na intercamada e o íon H3O+, oriundo do ácido mineral, gerando a argila ácida
(argila-H+). Na ativação ácida, os íons podem ser deslocados das camadas octaédricas da
argila e transferidos para o espaço interlamelar, onde passariam, também, a atuar como sítios
ácidos. Dessa forma, a ativação ácida propicia a atividade catalítica das argilas através da
geração de sítios ácidos, sobretudo em temperaturas de tratamento superiores a 423 K.

39

Devido à forma como os sítios ácidos são gerados nesses materiais, alguns autores afirmam
que a acidez de Brönsted presente nas argilas é muito sensível ao teor de água e por isto
devem ser ativadas termicamente em condições suaves. Essa acidez pode ser atribuída ao
íons que se soltam das moléculas de água e se prendem aos metais.
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Figura 6 mostra os difratogramas obtidos em 1 à 3 horas com ácido clorídrico a
6mol/L sob temperatura de 90 °C. Observou-se a diminuição da intensidade das reflexões,
mas não a destruição da estrutura do material. As áreas específicas das argilas acidificadas
variam com o tempo de exposição ao ácido chegando em até 234 m2/ga.40
A principal aplicação das argilas bentonitas ativadas por tratamentos ácidos é como
agentes clarificadores.56 Também é eficaz no processo de adsorção devido principalmente ao
aumento da área específica.40 A remoção de cátions estruturais aumenta quando a
concentração do ácido utilizado é elevada, aumentando o poder de adsorção. Contudo,
concentrações muito elevadas principalmente de ácido sulfúrico podem destruir a estrutura da
argila inativando e tornando-a ineficaz no processo de adsorção.

41

Figura 6. Difratograma de argila bentoniticas. 40

A argila KSF comercial é obtida por um tratamento com ácido sulfúrico à temperatura
ambiente que normalmente resulta numa simples troca iônica dos cátions Na, Ca e Mg por
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prótons.67 A argila K-10 é obtida por um processo similar ao da KSF, entretanto empregando
altas temperaturas o que ocasiona além dos efeitos antes mencionados, uma destruição parcial
da estrutura da argila. Durante a formação destas argilas ocorre perda de Al, Mg e Fe da
estrutura formando um material mais puro e com menos quantidade de matéria orgânica.68

Organobentonita

As argilas organofilicas contêm moléculas orgânicas intercaladas entre suas
estruturas.12 A colocação de material orgânico entre as estruturas das lamelas possibilita o
aumento do espaçamento basal (Figura 6).

Figura 6. Estrutura da organofilização das argilas.51

A síntese das argilas organofílicas geralmente é feita através de troca de íons, onde os
materiais contendo carbono são adicionados em dispersão aquosa. Nestas dispersões aquosas
as partículas elementares da argila, que normalmente são lamelares devem encontrar-se no
maior grau possível separadas umas pelas outras, facilitando a introdução de compostos
orgânicos, que irão torná-la organofílica , os sais mais usados nesse processo são: cloreto de
alquil dimetil benzil amônio, cloreto de estearil dimetil amônio, cloreto de cetil trimetil
20

amônio.
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Em solução aquosa grandes cátions orgânicos (surfactantes podem substituir o

nativo de troca de cátions inorgânicos no espaço interlamelar do mineral da argila por troca
iônica e podem ser ditos intercalados na argila.7 Minimizando o caráter hidrofílico tornando
as argilas com caráter hidrofóbicos e tornando a argila com afinidade de adsorver compostos
orgânicos.
O uso da bentonita na organofuncionalização é favorável devido as suas características
como a continuidade nos eixos a e a orientação normalmente paralelas nos cristais. Ela
encontra-se na classe das esmectitas composta basicamente montmorilonita, seu formato é
lamelar. As outras argilas lamelares também são capazes de serem organofuncionalizadas.
Contudo a bentonita apresenta características que são ideais.33 No entanto, outras argilas
também são utilizadas na síntese de argilas organofílicas, como por exemplo, hectorita,52
hectorita,53 sepiolita54 e micas sintéticas.55,56
A Figura 7 ilustra o aumento do espaçamento basal provocado pela inserção dos sais em
sua estrutura, que pode variar de acordo com o tamanho da cadeia de carbono inserida e sua
quantidade.
As micrografias das argilas (Figura 8) bentoniticas organofuncionalizadas não mostram
mudança na estrutura morfológica original da argila.51 A mudança na composição química da
argila organofílica muda de acordo com o surfactante inserido na bentonita,57 diferentes
concentrações inseridas na argilas provocam mudança na porcentagem de compostos
presentes na argila.
Aplicações das argilas bentoniticas organofílicas são principalmente para a adsorção de
compostos orgânicos 49,50 e adsorção de compostos nucleares.34
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Figura 7. Argila organofílica com diferentes quantidades de surfactante.51
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(a)

(b)

(c)
Figura 8. Micrografia (a), (b) e (c) argilas bentoniticas organofuncionalizadas com diferentes
valores de surfactante.51

VERMICULITA

Vermiculita é um silicato hidratado de ferro, magnésio e alumínio. Pertencente à família
dos filossilicatos, com estrutura do tipo 2:1 constituída de duas folhas tetraédricas e uma
octaédrica. Seu nome é derivado do termo vermiculus que significa pequeno verme, isso se
deve pela sua forma expandida ser similar a um verme.46 Possui estrutura cristalina com
cátions trocáveis em posições interlamelares. O espaçamento entre as lamelas é variável e
depende na maioria das vezes do cátion que está alojado entre as camadas tetraédricas e
octaédricas.25 As camadas tetraédricas e octaédricas são separadas por duas ou mais
23

moléculas de água arranjadas de forma hexagonal, onde cátions trocáveis principalmente
magnésio encontra-se localizados entre as folhas de moléculas de água (Figura 9).26 Uma
representação geral da sua fórmula de uma célula unitária é:43
(Mg, Fe)3 [(Si, Al)4 O10] (OH)2 4 H2O

A vermiculita é um material escamoso, de coloração que varia (amarelo, dourado e
esverdeado) e densidade de 2,5 a 2,7 g/cm3,42 tem a sua estrutura composta por superfícies
lamelares de silicatos, intercaladas com camadas de água. Sua clivagem ocorre com a mesma
facilidade das micas, essa clivagem permite a produção de folhas finas. Quando aquecida
entre 650 e 1000°C apresenta uma curiosa propriedade de expansão,1 devido à brusca
transformação da água em vapor. Este fenômeno, promove um aumento no volume que varia
entre 15 e 25 vezes. A comercialização da desta argila expandida é mais atrativa, segundo
algumas estimativas, o consumo mundial de vermiculita em 2003 foi de 500 mil
toneladas/ano. Os tradicionais produtos mundiais são : Austrália, China, Quênia, África do
Sul, EUA e Zimbábue.45 No Brasil, esse consumo está, atualmente, em cerca de 20 mil
toneladas anuais.27

24

Figura 9. Estrutura idealizada da vermiculita (adaptada).12

A Figura 10 apresenta microscopia eletrônica de varredura da vermiculita
expandida e confirma as características lamelares em seu estado natural.
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Figura 10. Micrografia da vermiculita.1

A vermiculita possui estrutura cristalina em que o primeiro pico mais intenso
representa a reflexão no plano (002), correspondendo a 2θ = 6,59° e tem uma distancia
interlamelar de 14 pm. Os demais reflexões também são característicos da vermiculita em 2θ
= 18,81°

e 21,52° , contudo em menor intensidade (Figura 11).28 Os outros picos

correspondem a contaminação do material por quartzo e sepiolita.
A análise química qualitativa mostra que a vermiculita possui SiO2, MgO, Fe2O3, Al2O3,
K2O, SO3 e CaO predominantemente.1 A área específica desses materiais variam em torno de
170 m2/g, 27 os valores de área podem ser aumentados com tratamento ácido prévio.
A capacidade de troca catiônica desta argila é entre 100-150 meq/m2,12 essa alta CTC é
devido a vermiculita possuir cátion na estrutura que são ligados principalmente por forças
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eletrostáticas podem ser trocados por outros cátions, por estarem livres nos canais da rede e
por sua exposição aos outros cátions da solução 46 .
As principais aplicações da vermiculita são: isolante termico,27isolante acústico,

44

adsorção,13 fabricação de embalagens, fertilização de solos e adsorção de contaminantes em
meio aquoso.23 E fabricação de nanocompósitos.24

Figura 11. Difratograma da vermiculita (adaptado). 16
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Vermiculita Pilarizada

A vermiculita pode ser submetida aos processos de intercalação e pilarização, que
proporcionam uma melhoria nas suas propriedades. A intercalação é uma propriedade em que
determinados compostos inorgânicos ou orgânicos podem penetrar nos espaços das
intercamadas estruturais aumentando a dimensão da unidade estrutural. 60 Porém, , vermiculita
não pode ser facilmente intercalada, devido à elevada carga negativa. O grau de dificuldade
gerada pela elevada densidade de carga acima reflete-se no número limitado de tentativas na
literatura sobre a pilarização da argila58,59,61,62
As aplicações das argilas vermiculitas pilarizadas são catálise (hidroconversão de
hidrocarbonetos) e fabricação de sistemas de liberação controlada de fármacos.60
A aplicações mais conhecidas na literatura utilizam a vermiculita no seu estado expandido.
Principalmente na aplicação para isolante térmicos e agricultura. 70

Vermiculita Organofílica

A intercalação de espécies orgânicas na região interlamelar das vermiculitas, assim como
nas montmorillonitas, foi extensivamente estudado devido as propriedades interessantes
geradas que são úteis para muitos aplicações industriais, tais como: adsorventes, agentes
tixotrópicos em vernizes e tintas, sensores, e como formulação de compósitos de
polímero/argila.
As espécies orgânicas podem ser introduzidas na região interlamelar como moléculas
neutras ou iônicas, normalmente são catiônicas. A inserção depende de vários fatores, tais
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como: concentração de cátions na região interlamelar, densidade da carga da camada,
capacidade de troca catiônica, tipo e tamanho dos cations orgânicos entre outros.
Em solução aquosa grandes cátions orgânicos (surfactantes) podem substituir os
cátions naturais da argila (região interlamelar) por troca iônica formando uma argila
intercalada.7 Esta intercalação de compostos orgânicos minimiza o caráter hidrofílico e torna
as argilas hidrofóbicas. Os processos de intercalação podem ser realizados através de
incorporações em fase sólido-líquido ou sólido-gás, sendo que o sólido-líquido é omais
empregado. Não se observam trabalhos empregando fases sólido-sólido. No processo de
intercalação sólido-líquido em vermiculitas, vários compostos orgânicos temn sido estudados,
tais como: lisina, L-ornitina, piperidina, brometo de cetilpiridínio, enzidina e anilina.
Argilas hidrofóbicas

organofílicas podem ser sintetizadas com a adição de cera na

superfície do material.36 Vermiculita hidrofobizadas com cera de carnaúba obtiveram bons
resultados na adsorção.37 As ceras são materiais orgânicos de cadeia longa e ocupam os
espaços entre as lamelas da argila. As ceras que possuem as melhores propriedades adsortivas
são aquelas tratadas com cera de carnaúba (Figura 12). 36

Figura 12. Estrutura da cera de carnaúba
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DIATOMITA

Apesar da diatomita não ser um considerada argila, é um material natural que apresenta-se
como um excelente adsorvente, porém com propriedades e características distintas. É
composta principalmente pelo esqueleto silicoso de algas é encontrada em zonas lacustres e
marinhas sendo formadas na época do pré-cambriano.17 Dependendo do teor de matéria
orgânica e o teor de óxido de ferro presente na diatomita, ela apresentará cores variadas de
branco a cinza. As impurezas comuns são normalmente compostos de magnésio, titânio,
alumínio, sódio e matéria orgânica.19 É um material altamente poroso, de baixa densidade,
propriedades isolantes e de alta capacidade de adsorção.1,18 A diatomita, possui formatos
variados: circular, navicular, tubular e outros

18

seus poroso são orifícios circulares ou

elipticos,18 (Figura 13) que indica a propriedade filtrante destes materiais.

O emprego da

diatomita registra-se desde o império romano para fabricação de material de construção. No
Estados Unidos as primeiras aplicações foram na década de 70 na substituição da polpa de
papel. 20
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(A)

(B)
Figura 13. Micrografia da diatomita navicular(A),1micrografia da diatomita circular (B).47

As propriedades físico químicas estão relacionadas de forma intrínseca com a morfologia,
textura, empacotamento, natureza da superfície da sílica e impurezas solidas. 21 A diatomita é
porosa e pode ser encontrada em formatos variados (Figura 13). A Figura 14 mostra o
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difratograma da diatomita tipicamente amorfa e com impurezas de quartzo. Quimicamente a
diatomita possui alto teor de sílica, baixo teor de alumínio, cálcio e magnésio.18
A diatomita possui alta área específica, em torno de 55,66 a 153 m2∕g19,47, contudo a área
tende a diminuir com o aumento da temperatura. A análise mineralógica mostra a diatomita
como sendo composta por montmorillonitas, gipsita, plagioclásio, quartzo, fedlspato alcalino
e anatásio e como composição química principal Si e Al. 47
A capacidade de troca catiônica da diatomita é em torno de 40 meq/100g, 48 contudo pode
variar de acordo com o local de extração e o formato, chegando a mais de 100 meq/100g.1

Figura 14. Difratograma da diatomita.1

As principais aplicações da diatomita são nas indústrias de tinta, industrias de
papel, industrias de borracha, industrias de pasta de dente, industrias fármacos e industrias
polimento. No mundo, o uso industrial da diatomita aproxima-se do seguinte perfil: 60%
como auxiliar de filtração (purificação de água, clarificação de cerveja, vinho, licor, suco de
frutas, refino de açúcar, filtração de produtos farmacêuticos, óleos, ceras, verniz, laquê e
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diferentes óleos e

produtos químicos), 30% como carga funcional e o

restante como

absorvente, abrasivo e isolante. 22
Devido a sua estrutura amorfa e porosa as modificações realizadas na diatomita são
limitadas. Tratamentos superficiais como inserção de microemulsão são os mais registrado na
literatura.63 Modificações ácidas e organofílicas praticamente não tem registro na literatura.

CONCLUSÃO

A modificação química dos adsorventes permite o ajuste das propriedades para
aumentar o poder adsorvente desses materiais. Dentre as modificações a ativação ácida
propicia o aumento da área específica, organofuncionalização dos adsorventes torna eles
capazes de adsorver compostos orgânicos e também aumenta o espaçamento basal da
estrutura promovendo sítios ativos facilitadores da adsorção.
Este artigo foi desenvolvido para servir como embasamento teórico básico das mudanças e
da estrutura dos adsorventes (bentonita, vermiculita e diatomita), para proporcionar a quem
trabalha com adsorção uso de toda potencialidade desses materiais e conseqüentemente uma
efetiva melhora da adsorção.
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ARTIGO 1. Publicado na revista Perspectiva n°139

PREPARAÇÃO DE ADSORVENTES A BASE DE MATERIAIS NATURAIS
HIDROFOBIZADOS COM CERA DE CARNAÚBA.

Loiva L.S. Borba*; Maryelzy F. D. Oliveira; Marcus A. F. Melo; Dulce M. A. Melo,
Sibele B.C. Pergher

RESUMO
Três materiais naturais: bentonita, vermiculita e diatomita foram hidrofobizados com cera de
carnaúba com o objetivo de incrementar a capacidade adsortiva destes materiais para
compostos orgânicos. Os materiais naturais e hidrofobizados foram caracterizados por
diferentes técnicas complementares, tais como: difratometria de raio-x, espectroscopia de
infravermelho, microscopia eletrônica de varredura, análise termogravimétrica e testados na
adsorção empregando o inchamento Foster para Gasolina, Diesel, Etanol e Acetona. Os
resultados demonstraram que a hidrofobização com a cera de carnaúba foi efetiva e que a
capacidade de adsorção foi incrementada principalmente para a vermiculita, seguindo a
diatomita e por último a bentonita. Indicando que a estrutura dos materiais influi no processo
adsortivo.
Palavras Chaves: diatomita, vermiculita, bentonita, adsorção, cera de carnaúba
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MATERIALS

HYDROPHOBIZED WITH CARNAUBA WAX

ABSTRACT
Three natural materials: bentonite, vermiculite and diatomite were hydrophobized with
carnauba wax with the purpose to increase the adsorption capacity of these materials for
organic compounds. The natural and hydrophobized materials were characterized by X-ray
diffraction, scanning electron microscopy, infrared spectroscopy and thermogravimetric
analysis. The adsorbents were left over at Foster swelling for Gasoline, Diesel, Ethanol and
Acetone. The results showed that the hydrophobization with carnauba wax was effective and
its adsorption capacity was increased mainly for vermiculite, followed by diatomite and at the
last bentonite. It is an indicative that material structure influences on adsorptive process.
Keywords: diatomite, vermiculite, bentonite, adsorption, carnaúba wax

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento industrial e o aumento populacional vem gerando um aumento
significativo na quantidade de resíduos despejados ao meio ambiente com diversas
toxidades1,2. Vários métodos de tratamento vem sendo empregados dependendo do meio a
tratar e do poluente a ser removido, entretanto estudos focando novos materiais que removam
os poluentes de forma viável do ponto de vista operacional e econômico necessitam serem
estudados3,4. Dentre estes materiais os argilominerais se destacam devido as propriedades
como: plasticidade, capacidade de expansão, alta área específica, propriedades químicas
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superficiais e alta capacidade troca catiônica (argilominerais da família 2:1), tornando-os
excelentes materiais para o processo de adsorção5. Os argilominerais estudados possuem
estruturas lamelares, formados por camadas compostas de duas folhas formadas por tetraedros
de Si e uma folha central octaédrica de Al com cátions trocáveis na região interlamelar 6. Em
geral, a capacidade de troca catiônica é alta e quando estes materiais são submetidos a
tratamento específicos como a organofuncionalização e ativação química a capacidade
adsortiva aumenta significativamente7.
Em seu estado natural estes argilominerais (família 2:1) apresentam boa eficiência na
adsorção de cátions8 entretanto, a adsorção de compostos orgânicos é geralmente limitada9.
Contudo, o poder adsortivo pode ser incrementado para esses materiais através de processos
de organofuncionalização e/ou hidrofobização10. A hidrofobização é realizada facilmente por
troca de cátions inorgânicos presentes na estrutura original do argilomineral pelos surfactantes
catiônicos maiores como por exemplo, o brometo de tetrametilamônio (TMA) e brometo de
octadeciltrimethilammonium (ODTMA)11. A substituição dos cátions cálcio e sódio
interlamelares por vários outros cátions alquilamônio também pode ser realizada e a
facilidade desta substituição está linearmente relacionada ao peso molecular do composto
orgânico. O surfactante utilizado pode ser natural10, 12,13 ou sintético14. Os materiais estudados
além de adsorverem compostos orgânicos, também apresentam alta taxa de adsorção para
metais pesados15, uma vez que sua capacidade de troca catiônica (CTC) não é alterada e
alguns agentes hidrofobizantes também são agentes complexantes, como por exemplo a
quitosana.
Devido ao baixo custo e eficiência na adsorção podemos empregar além dos materiais
naturais

como

adsorventes,

empregar

organofuncionalizantes naturais. Podemos

também

agentes

hidrofobizantes

e

obter bons resultados de adsorção de

42

contaminantes orgânicos hidrofobizando materiais naturais, como por exemplo a vermiculita
hidrofobizada com cera de carnaúba10,13.
A cera de carnaúba possui uma larga cadeia de hidrocarbonetos e ésteres, ácidos e
hidroxiácidos12. Essas características conferem a cera de carnaúba propriedades de alto poder
de hidrofobização em materiais adsorventes como as argilas10,13 tornando os materiais com
afinidade a compostos orgânicos12.
Este trabalho teve como objetivo estudar a preparação e caracterização de materiais
naturais (bentonita, vermiculita e diatomita) hidrofobizadas com cera de carnaúba para
aplicação como adsorventes.

Experimental
Materiais:
Os materiais naturais empregados foram: bentonita, vermiculita e a diatomita, todas
obtidas na região nordeste do Brasil (Santa Luzia - PB). A cera de carnaúba utilizada foi do
tipo negra de produção regional do estado do Rio Grande do Norte.

Procedimento de hidrofobização:
A cera de carnaúba, sem tratamento, foi aquecida à 100°C, e sob agitação adicionado
os adsorventes, na razão em massa de 1:10 (1g de cera para 10g de material) posteriormente
seca em estufa a 70°C por 6 horas12.

Caracterização dos materiais:
Os materiais de partida e os hidrofobizados com cera de carnaúba foram
caracterizados por diversas técnicas complementares:
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Microscopia eletrônica de varredura Philips modelo XL30 ESEM. O procedimento de
preparação dos materiais para a análise consistiu na deposição de uma porção do sólido sobre
uma fita adesiva de carbono fixada no porta-amostra. Em seguida, foi depositada uma fina
camada de ouro para a condutividade da amostra.

Difração de Raios X Shimadzu, modelo XRD-7000 utilizando filtro de Ni, corrente
de 30mA e radiação Cu-α(λ= 1,54 Å).

Espectroscopia na região do Infravermelho com transformada de Fourier da Bomem
modelo MB 102, usando brometo de potássio (KBr) como agente dispersante.

Análise termogravimétrica Schimadzu modelo TG/DTA 60H,

a uma vazão de

aquecimento de 10 oC min-1, na faixa de temperatura ambiente até 900 oC, utilizando-se
atmosfera dinâmica de nitrogênio na vazão de 50 mL min-1 e cadinhos de alumina.

O Inchamento Foster foi realizado em duplicata para avaliar a capacidade de adsorção
dos materiais utilizando alguns dispersantes (compostos orgânicos e mistura de compostos
orgânicos), tais como: acetona, etanol, diesel e gasolina. O procedimento consistiu em adição
de 1 grama de argila lentamente em proveta de 100 mL, com 50 mL do dispersante. Após
24hs mediu-se o volume ocupado (sem agitação), e agitou-se por 5 minutos e aferi-se
novamente após 24hs (com agitação). Observa-se o resultado do inchamento em mL/L.

Resultados e Discussão
A seguir se apresenta os resultados de caracterização dos materiais hidrofobizados e
posteriormente o comportamentos deles frente ao inchamento Foster.
Bentonita:
A argila bentonita é uma argila natural rica no argilomineral montmorillonita (familia
2:1 do grupo da esmectita) como pode-se comprovar pelo difratograma de raios X (Figura 1)
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onde se observam a reflexão em 2θ = 7,2o referente a um espaçamento basal (d001) de 12,2 Å
típico de montmorillonitas na forma sódica. Observa-se também que a bentonita possui
quartzo como impureza (2θ = 26,5º).
Após o tratamento com a cera de carnaúba (1:10 equivalente a 9% de cera em peso),
observa-se um deslocamento da reflexão 001 de 2θ = 7,2 para 5,76o, que corresponde a um
aumento do espaçamento basal de 12,2Å a 15,3Å. Esse aumento do espaçamento basal pode
ser atribuído a diferentes graus de hidratação dos cátions interlamelares ou da própria inserção
da cera de carnaúba na região interlamelar da argila bentonita. Observa-se que as outras
reflexões da argila são mantidas comprovando a integridade da lamela (estrutura da argila)
após o processo de hidrofobização. As micrografias (Figura 2) mostraram a morfologia
lamelar da bentonita e que a mesma é preservada pós a hidrofobização com a cera de

Intensidade (u.a.)

carnaúba, concordando com os resultados de difração de raios X.
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Figura 1- Difratogramas de Raios X e micrografia (aumento 5.000x) da Bentonita
natural (a) e hidrofobizada com cera de carnaúba (b).
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Figura 2- Micrografias (aumento 5.000x) da Bentonita natural (a) e hidrofobizada com cera
de carnaúba (b).

As análises termogravimétricas mostraram que a bentonita apresenta uma perda de
massa de aproximadamente 11% até 200oC devida a água adsorvida intercalada entre as
lamelas e a água de coordenação dos cátions interlamelares. Em temperaturas mais altas
ocorre mais uma perda de cerca de 4% referente à perda de hidróxidos estruturais, totalizando
aproximadamente 15% de perda de massa. Após o processo de hidrofobização, a bentonita
com cera apresenta uma perda inicial de 13% (até uns 150oC) e em temperaturas mais altas
ocorre uma perda de 3%, totalizando 16% de perda. Estes resultados indicam que a cera (9%
foi incorporado) entrou na região interlamelar retirando a água adsorvida intercalada.
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A Figura 3 apresenta o espectro no infravermelho da bentonita antes e após
tratamento, observa-se as vibrações referentes a estrutura da montmorillonita entre 600 e 1500
cm-1. Observa-se duas bandas a 2851 e 1921 cm-1 referentes as vibrações de estiramento
simétrico e assimétrico do grupo CH2 respectivamente, indicando que a cera foi
incorporada16.
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Figura 3. Espectro no infravermelho da bentonita natural (a) e hidrofobizada (b)
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Vermiculita:
A vermiculita é uma argila da família 2:1 (grupo da vermiculita). Sua estrutura é
lamelar e pode ser expandida através de um tratamento térmico. A Figura 3 apresenta o
difratograma de raios X da vermiculita antes e após tratamento com a cera de carnaúba,
observa-se que as reflexões típicas da vermiculita (2θ = 6,2; 9,6; 18,7) permaneceram,
indicando que não ocorrem modificações estruturais no material com a incorporação da cera.
A microscopia eletrônica de varredura apresenta a morfologia lamelar e que a mesma
se mantém após incorporação da cera (Figura 5). Estes resultados indicam que a cera foi

Intensidade (u.a.)

incorporada na superfície da vermiculita expandida ( na região expandida e não interlamelar).
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Figura 4 - Difratogramas de raios X da vermiculita natural expandida (a) e após
hidrofobização com a cera de carnaúba (b).
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Figura 5. Micrografias da vermiculita expandida e hidrofobizada com cera de carnaúba.

As análises termogravimétricas mostraram que a vermiculita expandida apresentou
uma perda de massa de aproximadamente 11% até 400oC e depois de hidrofobizada com cera
de carnaúba apresentou 20,4% de perda de massa até 400oC, indicando que 9,4% de cera foi
incorporada no material, que está de acordo com a quantidade empregada (1g de cera para
10g de vermiculita). As perdas massa relacionadas ao desprendimento de água podem ser
determinadas nos dois materiais e referem-se as moléculas localizadas nas camadas entre as
folhas de silicato somadas àquelas adsorvidas na superfície do material (umidade)3.
A Figura 6 apresenta os espectros na região do infravermelho da vermiculita expandida e
hidrofobizada, vermiculita apresenta comportamento semelhante da bentonita, porém a região
de estiramento assimétrico é em 1004 cm-1 17. Observa-se duas bandas a 2811 e 1917 cm-1
referentes as vibrações de estiramento simétrico e assimétrico do grupo CH2 respectivamente
e outra em 1465 cm-1 correspondente as vibrações de flexão do grupo CH316, indicando que a
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cera foi incorporada. As outras vibrações referentes a estrutura da vermiculita foram mantidas
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Figura 6. Espectro no infravermelho da vermiculita expandida (a) e hidrofobizada com cera
de carnaúba (b).

Diatomita:
A diatomita é um material natural de origem sedimentar, constituída a partir do
acúmulo de carapaças de algas diatomáceas que foram se fossilizando pelo depósito de sílica
em sua estrutura. A diatomita não possui estrutura cristalina, é um material amorfo, como se
comprova pelo difratograma apresentado na Figura 7. Esta diatomita, em particular, possui
quartzo (2θ = 26,6o) como impureza. Após a hidrofobização com a cera de carnaúba, o
material continua com sua estrutura amorfa.
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As análises de microscopia eletrônica de varredura (Figura 8) apresentam a morfologia
típica de diatomitas com poros devidos a sua formação. Não se observam modificações

Intensidade (u.a.)

morfológicas após a incorporação da cera.
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Figura 7 –Difratogramas de raios X e micrografia da diatomita natural (a) e hidrofobizada
com cera de carnaúba (b).
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Figura 8. Micrografias da diatomita natural (a) e hidrofobizada com cera de carnaúba (b).

As análises termogravimétricas da diatomita mostraram que a diatomita natural
praticamente não possui perdas de massa e que depois do processo de hidrofobização
apresenta aproximadamente 10% de perda de massa, o que está de acordo com a quantidade
de cera de carnaúba incorporada.
A espectroscopia no infravermelho para as amostras de diatomita naturais
apresentaram bandas características do material como a banda observada a ~3500 cm-1 pode
ser atribuída a combinações de oscilações simétricas e assimétricas do OH da molécula de
água ou pode ser devida a oscilações de molécula de água localizadas em posições
diferentes18,19, após a incorporação da cera de carnaúba apresentaram as bandas a
aproximadamente 2917 e 2851 cm-1 referentes as vibrações CH2 indicando a presença da cera.
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Inchamento Foster:
Borba, et al., 2011 demonstraram em argilas organofílica inchamento alto para os
dispersantes possivelmente atribuído pela presença do surfactante (cera de carnaúba) entre as
lamelas. Os materiais estudados nesse trabalho também apresentaram índice elevado de
inchamento e este índice foi incrementado após o tratamento de hidrofobização com a cera de
carnaúba. (Figura 9).
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Figura 9. Resultados do Inchamento Foster para os diferentes materiais (BNat = Bentonita
Natural; BHid = Bentonita Hidrofobizada; VNat = Vermiculita Natural; VHid = vermiculita
Hidrofobizada; DNat = Diatomita Natural; DHid = Diatomita Hidrofobizada) em 4 líquidos:
Diesel, Gasolina, Acetona e Etanol. Considerou-se as seguintes condições: N = não
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inchamento, valor menor ou igual a 2 mg/L; B = baixo, valor de 3 a 5 mg/L; M = médio,
valor de 6 a 8 mg/L; A = Alto, valor acima de 8 mg/L.

Observou-se que todos os materiais utilizados possuíam maior afinidade com o diesel
seguidos da gasolina. Após o tratamento com a cera de carnaúba, ocorre um aumento da
capacidade de adsorção. A vermiculita natural e hidrofobizada apresenta capacidade de
inchamento superior com todos os compostos, provavelmente por estar na forma expandida.
Segue a diatomita que possui uma estrutura aberta devido a porosidade, facilitando assim a
capacidade de adsorção. A cera na região interlamelar da bentonita de certa forma bloqueia o
acesso, ou pela interação com as lamelas mantém o material intercalado e não incha no
experimento Foster.

Conclusões
Os materiais naturais, bentonitas, vermiculitas e diatomita foram hidrofobizados
através de incorporação de cera de carnaúba. A estrutura e morfologia dos materiais não
foram modificadas, excetuando-se a bentonita que teve um aumento do espaçamento basal
devido a incorporação de cera na região interlamelar. Foi comprovado pela difração de raios
X, espectroscopia no infravermelho e pelas análises termogravimétricas que ocorreu a
incorporação de cera nos materiais. Estes materiais hidrofobizados se mostraram eficientes
como adsorventes pelo inchamento Foster. As melhores capacidades de adsorção foram da
vermiculita pela maior acessibilidade da cera na sua superfície.
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Hydrophobization of Bentonite Clay Using Carnaúba Wax Targeting the Application as
an Absorbent of Organic Compounds in Aqueous Means

Loiva Liana Santos Borba1; Dulce Maria de Araújo Melo1; Marcus Antonio de Freitas Melo1;
Sibele Berenice Castellã Pergher*1

ABSTRACT

Bentonite clay was modified with carnauba wax in order to increase the affinity for adsorption
of organic compounds. The clay was hydrophobized using 20% of the weight of wax. By
thermogravimetric analysis it was proven the incorporation of the wax in the interlamellar
region and on the surface of the clay. The structure of the clay remains the same after the
incorporation of wax (DRX). The adsorption tests were conducted in a batch mode using
methylene blue as a template molecule (concentrations of 0.5 to 500 mg/L) and it was
observed that the adsorption capacity increases significantly (up to 100%) after
hydrophobization with carnauba wax .

Keywords: bentonite, adsorption, carnauba wax, characterization.
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1. INTRODUCTION
It is well known that the industrial activities produce wastewater containing toxic
compounds for humans and for the environment1. In recent decades, concerns with
environmental preservation have largely grown, environmental laws have been proposed, and
the treatment of wastewater has been enhanced to comply with these laws. The processes used
to treat industrial effluents include: flocculation, precipitation, ion exchange, membrane
filtration, electrochemical and adsorption using mainly activated charcoal. The use of clay
materials as adsorbents is effective and its use is economical2. Recently, the use of these
materials has been used to study the adsorption of contaminants present in aqueous solution3.
Bentonite is one of the most studied adsorbents due to the possibility of application in the
environmental area4. Pure bentonite and bentonite hybrid compounds5 can be used in the
treatment of contaminated water, being also suitable for coating of waste disposal containers,
effluents treatments, in gasoline or oil tanks and landfill coatings4,6. For the purpose of
selective adsorption many materials have been proposed, such as bentonite superficially
modified (hydrophobization) and functionalized bentonite (structural and/or surface
modification for the purpose of selective adsorption).
Bentonite is a natural clay belonging to the group smectites and consists of a mixture
of clay minerals which varies according to the reservoir. The chemical composition of the
"theoretical" unit cell of bentonite is (Al3Mg0.67Si8O20(OH)4M+1, where M+1 7is a monovalent
cation that balances the negative charge and is called exchangeable cation, which may be
exchanged for other cations reversibly8. In an aqueous mean, the water intercalates between
the layer of the material causing its expansion. This clay has a high hydrophilic character due
to the hydration of the metal cations. The hydrophobization process makes this material
greater in basal spacing and without affinity for water9,10.

In this method, surface

modification of bentonite clay is carried out with the replacement of exchangeable cations
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present in the galleries of the clay, usually Na + (monovalent), for the organic cations, usually
quaternary ammonium salts (cationic surfactants) or other types of salts in aqueous solution.
The amount of surface bound intercalating the lamellar clay is limited by the cation exchange
capacity of the clay. The technique basically consists of dispersing clay in water, adding
quaternary ammonium salt previously dissolved and kept in stirring under a determined
period, washing to remove excess of unreacted salt, filter, and dry11,12. The salts used in the
processes of hydrophobization are synthetic materials, expensive and if released into the
environment it also promotes contamination. This study aimed to replace these salts by
synthetic carnauba wax (long chain natural surfactant)13,14

and keeping the same

characteristics of conventional organophilic bentonite clays. The carnauba wax has already
been used with clay material as the vermiculite type and has shown good results in the
adsorption of contaminants14. However, there is no record in the literature of hydrophobized
bentonite with carnauba wax.

2. EXPERIMENTAL
2.1. Preparation of modified bentonite
The carnauba wax used was class III, acquired in the market of Natal-RN and
bentonite from the deposit in the city of Santa Luiza-PB.
The amount of wax used in the modification corresponded to 20% of the weight of
carnauba wax over the clay using the following procedure: The carnauba wax, untreated, is
melted at 100°C and then slowly mixed under stirring with the clay, then dried at 70°C for 6
hours.
2.2. Characterizations
The materials were characterized by the following complementary techniques: X-ray
diffraction (Shimadzu), chemical analysis (EDS - Shimadzu), thermogravimetric analysis
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(Shimadzu DTG - 60), scanning electron microscopy (Jeol- JSM-5900, Scanning Electron
Microscope) and infrared spectroscopy FTIR. (Infrared Bio-Rad Excalibur series Laser Light,
model Class II Laser Product).
2.3. Adsorption tests
As a molecule model methylene blue was employed, for its ease of detection and
availability. Tests for adsorption of methylene blue were carried out in aqueous mean at pH 7
with varying concentrations (0.5 to 500 mg / L) at a constant temperature of 25°C. In each
test, 100 mg of adsorbent was added to 50 mL of methylene blue solution and kept under
stirring for 2 hours using an orbital shaker.
The concentration of methylene blue in the solution was determined by ultraviolet
spectroscopy, UV-VIS. The adsorption capacity was determined by applying the equation: Q
= V (Co-Ce) /m, where m is the mass of adsorbent added to a certain volume (V) of solution
with a solute concentration (Co), where Ce corresponds to the equilibrium concentration.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Characterization of Materials
Figure 1.a shows the diffractograms patterns obtained. It is observed that natural
bentonite has a peak at about 2θ = 6.5 ° (d001 = 15Å), indicating that they are essentially
montmorillonite 15.
The diffractogram of carnauba wax (Figure 1.c), is also presented, there are reflections
in the following positions: 21.6; 23.94; 37.97; 44.10. Referring to (CH2)x e C30H62 with
similar letters 00-040-1995 and 00053-1534 respectively. The bentonite treated with carnauba
wax and a physical mixture of the two materials in the same proportion 20% are shown in
Figure 1.b and 1.d it was observed that there was no displacement of the 001 reflection for the
basal spacing of the treated bentonite. This indicates that if the wax is in the interlamellar
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region, and it does not alter the basal spacing. When the physical mixing of two materials is
made, one can observe that the diffraction pattern is very similar, though less intense.
A composite wax/clay material is formed; however the technique of X-ray diffraction
is inconclusive whether or not the wax is in the interlamellar region.
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Figure 1. A diffractogram of pure bentonite (a) hydrophobized with 20% carnauba wax (b),
carnauba wax (c) and mechanical mixture of bentonite and carnauba wax 20% (d).

The thermogravimetric curves in the range 25 to 750oC of the natural bentonite,
modified with the wax and a physical mixture of wax plus clay are shown in Figure 2. The
first step of mass loss was 12.7% happens up to 150°C in the natural sample (Figure 2a) for
the relative mass loss on the water surface16, and then at higher temperatures occurs one more
small loss of approximately 2.5%. This loss is related to water loss due to hydroxyl groups of
the clay structure17. In the modified bentonite (Figure 2b) the mass loss is much higher
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(34%), which corresponds to the removal of water and the wax molecules18. Observe that the
loss at low temperatures decreases to about 7.6%, indicating that part of the interlamellar
water has been replaced by molecules of the wax. At higher temperatures, above 250 oC loss
occurs regarding the decomposition of the carnauba wax. When performing the analysis for
the physical mixture containing 20% wax (Figure 2c) it is observed a mass loss at low
temperatures very similar to the natural clay, and at higher temperatures there is a small loss.
This indicates that the hydrophobization process with carnauba wax actually causes the wax
to interact with the clay to form a composite, a hydrophobic material. In the physical mixture,
there is a much lower loss of mass than the hydrophobized one, possibly because the wax has
large particles and is not well distributed in the clay making its decomposition difficult. These
results indicate that the wax in the modified bentonite is in both the interlamellar region as the
external surface of the clay.
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Figure 2. Thermogravimetric analysis of the natural bentonite (a) hydrophobized with
carnauba wax (b) and physical mixture of clay + wax (c).
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The analysis of electron microscopy scanning show that the lamellar morphology of
bentonite clay is maintained after the incorporation of wax, indicating that the wax is evenly
distributed in the interlamellar region and the surface of the clay. Figure 3. Wax aggregates
are not observed.

(a)

(b)

Figure 3. Micrographs of the natural bentonite (A) and bentonite modified with carnauba wax
(B).

3.2. Adsorption tests

Figure 4 shows the sorption curves obtained in the tests using only natural bentonite,
bentonite treated with 20% wax and for comparison criteria, it was also used a physical
mixture of clay + wax in a composition of 20% wax. It is observed that natural bentonite
adsorbs methylene blue. The adsorption of the dye (cationic) on the natural clay happens by
cation exchange of compensation interlamellar cations (such as Na+) with the dye. In the
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sample hydrophobized with wax, the adsorption capacity increases due to the presence of
hydrophobic interactions surfactant-dye9. A sample of physical mixture adsorbs very
similarly to the natural clay, proving that the wax is not interacting with the clay and favoring
adsorption.
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Figure 4. Adsorption isotherm of methylene blue natural bentonite (a) modified with carnauba
wax (b) and the physical mixture of bentonite and wax (c).

4. Conclusions
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A hydrophobized bentonite clay with carnauba wax was obtained and the adsorption
properties were increased. Carnauba wax interacts with the clay, both the interlamellar region
as on the clay surface promoting adsorption. The physical mixture of clay + wax has not
formed a composite material; its properties resemble the natural clay. It is verified that the
hydrophobization process with the wax is necessary and the obtained materials are composite
materials with unique properties of the plow origin.
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PPGQ - Instituto de Química – Universidade Federal do Rio Grande do Norte Campus Universitário, Av Senador Salgado Filho, 3000 –CEP: 59072-970,
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Abstract
Adsorption is a viable process for treating industrial effluent. Currently, adsorption is
employed in the removal of several contaminants from waste water. The main purpose of this
work is to characterize vermiculite hydrophobized with carnauba wax for contaminant
removal and evaluate its adsorption capacity using methylene blue as probe molecule.
Vermiculites were hydrophobized with 5, 10, 20 and 50% wt carnauba wax. The prepared
materials were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electronic microscopy
(SEM), thermal analysis, BET surface area and infrared spectroscopy. The vermiculite
hydrophobized with 50% carnauba wax produced the best adsorption results by removing
100% of the methylene blue. Hydrophobized vermiculite can be used in adsorption for
effluent treatment.

Keywords: carnauba wax; vermiculite; hydrophobization; adsorption
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1. INTRODUCTION

Vermiculite is a mica-like lamellar mineral that rapidly expands upon heating to
produce a lightweight material. This expanded (exfoliated) product is used as lightweight
aggregate in concrete, plaster, and premixes. Horticultural and fertilizer products are also
examples of compounds that use a large quantity of vermiculite.
Vermiculite is largely employed because it is resistant to high temperatures, and it has
a lamellar structure with high cationic exchange capacity1,3. These properties render
vermiculite a great adsorbent for water waste contaminants.
The adsorption ability of clay minerals is enhanced by hydrophobization.
Hydrophobized matrices can be employed to promote interlayer adsorption of many organic
species4,6.
The aim of this publication is to report the preparation and characterization of
vermiculite hydrophobized with carnaúba (copernícia Cerífera) wax as well as its evaluation
using methylene blue adsorption.

2. EXPERIMENTAL
The vermiculite samples used were supplied by the company “União Brasileira de
Mineração” from Santa Luzia, state of Paraíba, Brazil. For these vermiculite samples, the
main components are as follows (oxide percentage): Si (44.7), Al (9.1), Fe (5.9), Mg (16.2),
Na (0.6), Ca (5.1), K (2.7) and Ti (0.7); salt content: 862 mg/g.
The hydrated vermiculite samples were expanded (through a dehydration process) by
heating them at 800°C for 30 min. The samples were hydrophobized by heating the expanded
vermiculite samples with sufficient carnaúba wax to produce hydrophobized samples with 5,
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10, 20 and 50% wt.
The prepared materials were characterized by XRD, SEM, thermal analysis, BET
surface area and infrared spectroscopy. The resulting solids were characterized by X-ray
diffraction in a Rigaku Miniflex II Desktop X-Ray Diffraktometer using Cukα radiation (λ =
1.54056 Å). The analyses were performed at a 2Ɵ angle (1.5 at 65º) using an X-ray tube, 30.0
kV voltage and 15.0 mA current. The scanning speed was 5º/min and 0.05 step.
Characterization by scanning electron microscopy was performed using scanning electron
microscope ESEM-XL30 PHILIPS. The TG and DTA curves were generated under a nitrogen
atmosphere at a 10 ºCmin−1 heating rate using a TGA-7 and DTA-2000, respectively (both
from Perkin–Elmer). The textural analysis for N2 adsorption and desorption was performed in
a QuantaChrome Nova 2200e. The samples were pre-treated for 3 hours at 300 ºC under a
vacuum and subsequently measured at -196 ºC. The infrared spectra were obtained in KBr
pellets in the 4000–400 cm−1 range using a Perkin–Elmer apparatus.
The methylene blue adsorption studies were evaluated by UV-VIS at 665 nm using
Schimadzu equipment. The tests were performed in batch using 25 mL of a methylene blue
solution (0,5 to 5 mg/L) and 100 mg of adsorbent (natural and hydrophobized vermiculites)
with stirring (200 rpm) at 25°C for 2 hours. The pH of the solution was titrated to 5,0 using a
NaOH solution.

3. RESULTS AND DISCUSSION
The X-ray diffraction patterns for the expanded vermiculite and hydrophobized
vermiculite matrices are shown in Figure 1. The hydrophobized samples generate the same Xray diffraction pattern as the expanded sample. Therefore, the hydrophobized molecules are
adsorbed on the surface of the vermiculite grains and not into the interlayer space. Silva Jr et
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al., 2003 also showed that such molecules are adsorbed on the surface using vermiculite
hydrophobized with 10% wt of carnaúba wax. An approximate 14 Å interlayer distance was
observed for all materials (calculated from the 2θ values for the 100 diffraction peak). The
intensity of this peak decreases as carnauba wax content increases, which is associated with
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Figure 1. X-Ray diffraction patterns for the expanded (Natural) and hydrophobized
vermiculites (5, 10, 20 and 50% H wt).

The specific area decreases with an increase in carnaúba wax content (from 5,6 to 1,6
m2/g) likely from porous blockage.
Thermogravimetric analysis (Figure 2) for the expanded vermiculite shows two massloss steps associated with the release of physisorbed/ intercalated water molecules and water
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molecules from condensation of hydroxyl groups, respectively. These mass-loss steps
occurred at 35 to 100°C and 150 to 250°C. Such mass-loss steps were also observed by
Gomes, et al., 2010. For hydrophobized samples, a mass loss at 260 to 550 °C from organic
molecule release was observed. The quantity lost is equivalent to the quantity of carnauba
wax that saturated the vermiculite.
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Figure 2. Thermogravimetric curves for expanded vermiculite (a) as well as hydrophobized
vermiculite with 10% (b) and 20% (c) carnauba wax.

Figure 3 shows micrographs of the hydrophobized vermiculite samples. The lamellar
morphology of the materials should be noted. It was not observed carnauba wax, which
cannot be detected by SEM 8,5. A similar morphology was observed for all materials.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3. Micrographs of vermiculite hydrophobized with (a) 5, (b) 10, (c) 20 and (d) 50 %
carnauba wax.
Infrared spectra confirm the presence of the hydrophobizant agent on the clay matrix.
Hydrophobized vermiculite produces a band at 2917 cm-1 that corresponds to an asymmetric
stretching vibration of a CH2 group and another at 2811 cm-1 for a symmetric stretching
vibration from CH2 (Figure 4). These bands indicate that vermiculite is saturated with
carnauba wax.
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Figure 4. Infrared spectra for expanded vermiculite (a) as well as vermiculite hydrophobized
with 10% (b) and 50% (c) carnaúba wax.

All materials were tested using methylene blue adsorption (Figure 5). It should be
noted that hydrophobized vermiculites adsorb more blue methylene than expanded
vermiculite. Additional samples have intermediary adsorption capacities (not shown).
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Figure 5. Adsorption curves for methylene blue on expanded vermiculite (a) as well as
vermiculite hydrophobized with 5% (b) and 50% (c) carnaúba wax.
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4. CONCLUSION

Vermiculite hydrophobized with carnaúba wax can be used for adsorption of waste
water contaminants. Adsorption tests using methylene blue as probe molecule demonstrate a
higher adsorption capacity with an increase in carnauba wax.
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NEW MICROEMULSION COCONUT OIL AND BENTONITE BASED SYNTHESES
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SUMMARY

One microemulsion system based on coconut oil was prepared and used for a bentonite
clay treatment. All materials were characterized by X-ray diffraction, infrared spectroscopy
and thermogravimetric analysis and scanning electron microscopy. It was observed that the
incorporation of coconut oil in the clay occurs and it does not lead to structure modification.
Adsorption tests using methylene blue as a probe molecule were done and the materials
prepared show higher adsorption capacity.

Key words: bentonite, microemulsion, coconut oil and adsorption.

82

INTRODUCTION

Natural materials as bentonite clay are potential adsorbents1 yet not very selective. A
new group called “especial clay” was created aiming the chemical property improvement on
these materials. This group embraces the chemical modified smectites, activated by acids or
organic surfactant1,2, aiming for increasing the selective character and the adsorption power4.

The organic surfactants (sense active) are a two region, polar (head) and non-polar
(tail) molecule compound, which are long known as liquid-liquid interfacial tension reducing
agents and, therefore, facilitate the miscibility between immiscible liquids5.The surface-active
agents can form microemulsions that are characterized as spherical aggregations with
diameters smaller than 14.15Å. The microemulsions are, in general, defined as two stable
thermodynamic immiscible liquids systems (usually water and oil), isotropic and transparent
that are localized on the water/oil interface6. They can also present themselves in a circular,
flattened or other two-layer format7,8. The microemulsions are very efficient in metallic ions
recovery process9, textile dye

10

and laboratory scale oil11, using the liquid-liquid extraction.

Using microemulsions impregnated in the diatomite, Dantas et al (2001) obtained great results
on the heavy metals removal from industrial irradiates.
Considering that, this work has objected to join microemulsion and bentonite
properties, displacing traditional surfactants of already proven efficiency13 for a natural
surfactant of coconut oil base, in a microemulsion system.
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EXPERIMENTAL

Materials:

Bentonite from Santa Luzia’s – PB, Brazil field was used as adsorbent. The coconut
oil was purchased in the city of Natal’s – RN local market. The paraffin and butanol fuel used
are VETEC brand.

Proceedings:
Microemulsion preparation:

The microemulsion was prepared adding butyl alcohol (joint surfactant), saponified
coconut oil (surfactant) and paraffin (oil phase). The joint surfactant/surfactant ratio was 0.5,
1 and 2. The diagrams were done adding the joint surfactant, the surfactant and water.
Agitation was promoted to dissolve the surfactant aiming the best joint surfactant/surfactant
(C/T) ratio evaluation.

Bentonite treatment:

The microemulsion formation chosen diagram was the 1:1 ratio with the conclusion of
forming a bigger microemulsion region using less surfactant (figure 1).
The prepared microemulsion was added to the clay under agitation with mass
corresponding to 50 % clay. The resulting material was dried at 70°C (158˚ F) for 8 hours.
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Material characterization:

The adsorbents were characterized by different complementary technics as scanning
electron microscopy, X-ray diffraction, infrared spectroscopy and thermogravimetric analysis.
The scanning electron microscopy was done on a Philips electronic microscope model
XL30 ESEM. The material analysis preparation procedure consisted of a solid portion
deposition over a carbon tape that was fixed on to the sample holder. Next, a fine gold layer
was deposited to give the sample conductivity.
The X-ray diffraction analysis was done on a diffractometer model XDR-700
(Shimadzu) using a Ni filter, 30mA current and Cu-α (λ= 1,54 Å).
It was used a Bomem spectrometer model MB 102 to analyze the infrared region
spectroscopy with Fourier transformation, using potassium bromide (KBr) as dispersive
agent. The tablets were prepared mixing approximately 0.7 mg of the sample with sufficient
KBr to get a 1% sample mass concentration.
The thermogravimetric analysis were conducted using a model TG/DTA 60H
equipment from SHIMADZU with heating flow of 10 oC min-1 and room temperature up to
900 oC using nitrogen dynamic atmosphere flowing from 50 mL min-1. Every analysis was
measured in alumina crucible.

Adsorption Trial:

All adsorption trials were realized at room temperature utilizing rotatory table at 200
rpm, methylene blue solution volume of 25 ml and adsorbent mass of 100 mg. Also the
concentration varied from 0.5 to 1000 mg/L. The methylene blue quantification happened in a
SHIMADZU spectrophotometer model UV-VIS utilizing 665 nm wavelengths.
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The kinetic models calculations were done according to Zacker, 2013, utilizing room
temperature shake, 200 rpm rotation and 10 mg/L concentrations.

RESULTS AND DISCUSSION

The joint surfactant and surfactant (C/T=1) chosen diagram was 1:1 ratio (Figure 1) in
order to obtain higher process balance. It is thought that every surfactant/joint surfactant
(saponified coconut oil) is present on the microemulsion phase, although close to the biphasic
region and the microemulsion with solids, a microemulsion’s two phases balance can occur,
resulting in this case, in surfactant presence between both phases. Starting on Figure 1 the
more suitable diagram point that uses the least joint surfactant/surfactant and paraffin and is,
at the same time, further from other phase’s regions was chosen. This point had 50% C/T,
40% water and 10% paraffin.
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Figure 1. Microemulsioned system diagram formation on ratio C/T: 1.

The bentonite clay diffractogram with montmorillonite clay minerals characteristic
reflection of 001 in 2θ = 6.51o and the quartz reflection of 2θ = 26.5º is presented on Figure 2.
After microemulsion treatment a 001 reflection displacement of 2θ = 6.51 to 6.7o is
observed, what means a basal spacing decrease of 15Å a 13.37Å.
This basal spacing decrease after microemulsioned clay treatment indicates that the
microemulsioned system is interacting with clay surface and interlayered region. During the
drying process occurs a decrease of the amount of alcohol and water in the microemulsioned
system by increasing the amount of oil and surfactant. This causes a reduction in the size of
oil droplets, as well as the electrical conductivity of the environment and the electrostatic
repulsion by the tendency to become less polar7,14. It increases the tendency of microemulsion
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to remove water contained in the interlayered section of the clay to try to stabilize the
system12. It is expected that the microemulsioned adsorbent submission to the aqueous phase
will aggregate the surfactant molecules returning them to the initial stage.
Introducing the natural and microemulsioned bentonite diffractogram, modified with
microemulsion after pulverization with 25% butyl alcohol mass and 10% water mass on the
dissector sample. The chosen mass corresponded to the TG loss with drying at 33ºC (91.4ºF)
until sample was completely dry. It was observed that the treated clay’s basal spacing
increased practically equivalent to the clay in its natural state, however with less organized
structure. In the natural material (Figure 3d) there was no modification. This may be an
indication that the microemulsion in the clay structure interacted with the alcohol and the
water pulverized and that the decrease in the sample spacing in Figure 2b may have been

Intensity u. a.

caused by the drying process at 70° C (158º F) for 8 hours.
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(b)

(c)
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Figure 2. Natural bentonite X-ray diffractogram (a), superficially treated with microemulsion
(b) treated with 25% pulverized butyl alcohol, 10% of mass (c).
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Figure 3 presents scanning electron microscopy analysis results, where it is observed
that bentonite clay layer morphology is kept after treatment, indicating that microemulsion is
well distributed on the interlayered clay surface.

a

b

Figure 3. Natural bentonite micrographs (5.000 x increase) (a) and superficially treated co
microemulsion (b).

The thermogravimetric analysis (Figure 4) shows bentonite mass loss around 11.56%
up to 100ºC (212ºF) due to adsorbed water interspersed between blades and interlayered
cation coordination water.

In high temperatures a loss of 5% regarding the structural

hydroxide is seen. After microemulsion treatment, bentonite shows an initial loss up to 125%
similar to natural bentonite. In high temperatures there is a 15 % loss due to water once the
alcohol evaporates during drying. This result indicates that microemulsioned coconut oil is
incorporated to the clay.
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Figure 4. Natural bentonite thermogravimetric analysis (a) and microemulsioned treated
sample (b).

It was observed in the bentonite infrared spectrum, before and after treatment, OH
stretching vibrations in 3400 cm-1 , with correspondent variations at 466 cm

-1

referent to the

chemical bond deformity Si-O-Si, and at 524 cm -1 referent to the chemical bond vibration SiO-Al, where the silicon belongs to the tetrahedral site and the aluminum belongs to the
octahedral site. Outside the vibration plan in 798 cm

-1

, the quartz Si-O chemical bond

stretching occurs. Si-O axial chemical bonds outside the plan are presented in 1044 cm -1. It
is also observed a 1642 cm -1 variation, which is due to the water (H-O-H) angular
deformation, hydration (adsorbed water clay)15,16. On the treated samples, variations 2920,
2853 cm -1 are correspondent to the CH group vibrations. The chemical bonds 1375 cm -1 and
1465 cm-1 , referent to the isobutyl and CH2 aggregation vibrations, respectively, indicate
coconut oil incorporation.

Absorptions in 2350cm

-1

(figure 5b) are referent to the

asymmetric axial deformation and to the CO2 respectively16. Inside the microemulsion
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spectrum (figure 5b) it was proved by the chemical bonds that the microemulsion is fixed to
the clay.
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Figure 5. Natural bentonite infrared spectrum (a) and superficially treated microemulsion (b).
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Figure 6 showed that the rate of removal of methylene blue increases significantly with
the microemulsion in the clay treatment (Figure 6b) with removal percentage up to 100%.
The microemulsion system stability is promoted by the clay that also helps polar and nonpolar sites formations, as well as micelle formation that facilitate the adsorption process,
making this adsorbent a potential material on effluents treatment. The study is not adapted to
the Langmuir, Freundlich isotherm models.
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Figure 6.

Methylene blue adsorption curve using natural bentonite (a) and handled

superficially with microemulsion (b).

The adsorption maximal capacity on the kinetic study was reached in 30 minutes. The
kinetic study concentrations were calculated from t / qt vs t linear portions and are shown on
Figure 7.

The study is adapted to the second order pseudo model at R=0.997 to the
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microemulsion treated bentonite (Figure 7). The second order pseudo value with constant rate
of K2 = 0.04 is the maximal adsorption capacity at 9.99.

5

t/qt (g-min/mg)

4

3

2

1

0
0

5

10

15

20

25

30

Temperature (min)

Figure 7.

Methylene blue second order pseudo model kinetics using microemulsion

superficially treated bentonite.

CONCLUSIONS

The structure and morphology of the material has not been modified after the surface
treatment. DRX, GO and TG proved that it is possible the microemulsion incorporation to the
material. These hydrophobic materials showed to be effective as methylene blue adsorbents,
obtaining better adsorption capacity than the natural bentonite, indicating that the
modification with microemulsion increases the material ability to adsorb organic compounds.

93

Thanks
CTPETRO projects – FINEP/LIEM and CAPES for the scholarship award granted.

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1- Shimada,T.; Yamada, M.; Umemura, Y.; J. Phys Chem B., 116, 2012, 15.

2- Bertella, F.; et al.; PERSPECTIVA. 35, 2011.

3- Lopes, W A.; Fascio, M.; Quim. Nova, 27, 4, 679-673, 2004.

5- Damasceno, BPGL .; Silva, LA .; Oliveira, EE.; Silveira, WLL.; Araújo, IB.; Oliveira,
AG.; Egito, EST .; Rev. Cienc. Farm Basica Appl., 32, 1, 2011.

6- Oliveira, AG .; Quím. Nova, 27, 1, 131-138, 2004.

7-

Nakajima, H.; In Industrial Applications of Microemulsions;

Solans, C.; H.; Kunieda,

Eds.; Marcel Dekker: New York, 66, 175-197, 1997.

8- Meier, W.; Langmuir, 12, 1188-1192, 2006.
9- Khraisheh, MAM.; Alg-Houti, MS.; Adsorption 11, 5-6, P.547-559, 2005.

10- Borba, L. L. S.; Oliveira, M. F. D.; Melo, D. M. A.; Melo, M. A. F.; Pergher, S. B. C.,
Congresso Brasileiro de Catálise, São José do Campos, 2011.

94

11- Tanthakit, P .; Ratchatawetchakul, P.; Chavadej, S.; Scamehorn, J. F.; Sabatini, D.A.;
Tongcumpou, C.; Journal of Surfactants and Detergents. 13, 4, 485-495, 2010.

12- Dantas, TNC.; Neto, AAD.; Moura, M. C. P., Wat. Res. 9, 2219-2224, 2001.

13- Pergher, SBC.; Oliveira, CAL.; Smaniotto,A .; Petkowicz, D. I.; Quím. Nova, 2005.

14-

Araújo, ES.; Caracterização elétrica e óptica das transições de fase em colóides.

Programa de pós Graduação em Materiais, Universidade Federal do Vale do São Francisco.
2006.

15- Fukushima, K.; Fukami, A.; Clays and Clay Minerals, 26,25--40,1978 .

16- Wang , H.S.; Zhou, A.L.; Peng, F.; Yu, LF.; Chen Mat. Sci. Eng. A: STRUCT 466, 201–
206, 2007.

95

___________________________________________________________________________

CAPÍTULO 6
Artigo 5
__________________________________________________________________________

96

Modificação de uma bentonita paraibana para adsorção simultânea de compostos
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RESUMO
As argilas são materiais adsorventes potenciais, contudo para atuarem com seletividade
necessitam ser modificadas. As modificações em argilas empregadas são: ativação ácida,
pilarização e hidrofobização. Estes processos melhoram as propriedades das argilas
facilitando o processo adsortivo e muitas vezes aumentando a seletividade a determinados
compostos. O objetivo deste trabalho foi modificar a estrutura da argila bentonita através
destes diferentes processos afim de melhorar as propriedades deste adsorvente. A
hidrofobização dos adsorção do material aumenta cerca de 30% a capacidade de adsorção de
azul de metileno e cobre. Os resultados mostram

que os tratamentos utilizados não

modificam a estrutura da bentonita e otimizam o processo as taxas de adsorção.
Palavras - Chaves: adsorção, pilarização, hidrofobização, ativação ácida, bentonita.
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INTRODUÇÃO
As atividades industriais podem produzir efluentes contendo compostos tóxicos1, por
isso existe um contrele rigoroso dos efluentes descartados ao meio ambiente. Diversos
métodos de tratamentos de efluentes tem sido relatados, dentre estes a adsorção devido a sua
eficiência e versatilidade, podendo ser empregada para diversos processos com o emprego de
diferentes materiais adsorventes.
Materiais naturais têm sido muito utilizados como adsorventes devido ao baixo custo e
abundância. A aplicação destes adsorventes naturais, tem sido utilizada para estudar a
adsorção de contaminantes presentes principalmente em solução aquosa2. Dentre os materiais
mais usados, destaca-se a argila bentonita devido as suas propriedade e aplicação a diversos
tratamentos 3,4,5,6, 8. A Bentonita é uma argila constituída principalmente pelo argilomineral
Montmorillonita que é um silicato hidratado de alumínio lamelar, pertencente ao grupo das
esmectitas . A montmorillonita possui um espaçamento basal que pode variar de 9,7 a 15 Å
dependendo do grau de hidratação e capacidade de troca catiônica pode chegar a 150
meq/100g de argila. Estas caracteristicas podem ser alteradas através de diferentes processos,
tais: pilarização 5, 7, 9 e hidrofobização 10, 11. A modificação estrutural destes materiais tem por
finalidade aumentar as suas propriedades adsortivas e catalíticas12,

13

.

O processo de

pilarização de argilas além de aumentar a área específica significativamente promove a
formação de novos sítios

14, 15

que são agentes facilitadores do processo adsortivo

16

. O

processo de hidrofobização fornece a argila a capacidade de adsorver compostos orgânicos de
soluções aquosas 20. Outra modificação que pode ser realizada em argilas, é a ativação ácida
que promove a retirada da matéria orgânica aumentando a área específica e a quantidade de
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sítios ativos nas argilas

17

. A associação destes diversos tratamentos propicia a adsorção

simultânea de compostos orgânicos e inorgânicos.
Em vista do exposto, este trabalho propôs estudar os diferentes tratamentos (ativação
ácida, pilarização hidrofobização) em uma argila natural bentonita proveniente da região
Paraíba- Brasil. Este estudo tem como objetivo desenvolver materiais que possuam alta área
específica e elevada capacidade de adsorver compostos orgânicos e inorgânicos de efluentes
aquosos.

METODOLOGIA
A argila utilizada possui um tamanho de partícula inferior a 200 nm e é proveniente da
jazida de Santa Luiza- PB. A seguir se descreve a metodologia empregada no preparo e
caracterização dos materiais e sua na utilização em ensaios de adsorção.
Pilarização
A pilarização foi realizada seguindo o procedimento descrito por (Pergher, et al.
2005). Prepara- se inicialmente a solução contendo o agente pilarizante: uma solução de
NaOH 0,2 mol/L é adicionada lentamente a uma solução de cloreto de aluminio 0,2 mol/L à
60°C sob agitação. A solução pilarizante foi adicionada a uma suspensão de argila preparada
previamente pela adição de 3g de argila em 30 mL de água e mantendo em agitação por 2
horas.A argila pilarizada é separada por filtração até que o teste de cloreto fosse negativo. A
argila foi calcinada em forno tipo mufla por 6 horas à 450°C.

Processo de ativação ácida
Neste processo de ativação acida, as amostras de bentonita foram submetidas a
tratamentos com ácido clorídrico a 2 mol/L em estufa 80°C por 2 horas. Para cada 50 g de
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bentonita utilizou-se 200 mL de ácido. A secagem foi realizada em estufa sob temperatura de
80° C por 12 horas.
Hidrofobização da argila pilarizada
A hidrofobização foi realizada com cera de carnaúba Classe I obtida no comercio local
da cidade de Natal- RN. A massa de cera utilizada no processo de

hidrofobização

corresponde a 20% da massa de argila. A cera foi derretida à 120 °C e a argila foi adicionada
a esta cera sob agitação. Posteriormente o material foi seco por 4 horas em estufa à 70°C.
Caracterização dos adsorventes
Os adsorventes foram caracterizados por diversas técnicas complementares, tais como:
microscopia eletrônica de varredura, difração de raios X, espectroscopia na região do
infravermelho e análises termogravimétricas.
As análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas num microscópio
eletrônico Philips modelo XL30 ESEM. O procedimento de preparação dos materiais para a
análise consistiu na deposição de uma porção do sólido sobre uma fita adesiva de carbono
fixada no porta-amostra. Em seguida, foi depositada uma fina camada de ouro para a
condutividade da amostra.
As analises de difração de Raios X foram realizadas num difratômetro modelo XRD7000(Shimadzu) utilizando filtro de Ni, corrente de 30mA e radiação Cu-α(λ= 1,54 Å).
O espectrômetro empregado para as análises de espectroscopia na região do
Infravermelho com transformada de Fourier foi um equipamento da Bomem modelo MB 102,
usando brometo de potássio (KBr) como agente dispersante. As pastilhas foram preparadas
pela mistura de aproximadamente 0,7 mg de amostra com uma quantidade suficiente de KBr
para se atingir a concentração de 1% em massa da amostra.
As análises termogravimétricas foram conduzidas num equipamento modelo TG/DTA
60H, da Shimadzu a uma vazão de aquecimento de 10 oC min-1, na faixa de temperatura
100

ambiente até 900 oC, utilizando-se atmosfera dinâmica de nitrogênio na vazão de 50 mL min1

. Em todas as análises foram todas medidas em cadinhos de alumina.

Ensaios de adsorção
Os ensaios foram realizados empregando como molécula modelo o azul de metileno
(composto orgânico) e cátions de Cu (composto inorgânico). Os mesmos foram conduzidos
em batelada utilizando mesa rotativa orbital. A massa de adsorvente utilizado foi 100 mg e
volume de 25mL por 2 horas sob agitação constante de 200 rpm. As concentrações variaram
entre 0,5 e 100 mg/L e as concentrações de cobre foram de 50 mg/L.

RESULTADOS

Caracterização dos materiais
Os resultados dos difratogramas (Figura 1) apresentados mostram que a bentonita
natural possui uma reflexão característica de montmorillonita em 2θ= 5,69° (15,5 Å). Após a
pilarização esta reflexão sofreu um deslocamento para 2θ=4,8° (18,4 Å) indicativo do
processo de pilarização. Após a hidrofobização estas reflexões diminuem de intensidade,
possivelmente a inserção da cera na região interlamelar desorganiza o material. As amostras
de bentonita ativadas com ácido, após serem bem secas em estufa à 110°C, obtiveram um
deslocamento discreto desta reflexão (001) alterando o espaçamento para 13,3Å devido
possivelmente a desorganização das lamelas ocasionada pelo tratamento ácido e a uma
retirada de água interlamelar. Nas amostras de bentonita acidificada e hidrofobizada aparece
reflexão em 2theta = 23 referente a grupamentos C-H, comprovando a inserção da cera no
material.
Após o processo de pilarização observa-se uma diminuição das intensidades
das reflexões no difratograma, indicando uma desordem estrutural.
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Figura 1. Difratogramas da bentonita natural (a), bentonita ativada com ácido (b), bentonita
pilarizada(c), bentonita ativada com ácido e hidrofobizada com cera de carnaúba (d) e
bentonita pilarizada e hidrofobizada com cera de carnaúba (e).

Na análise termogravimétrica da bentonita (Figura 2) observamos que as primeiras
perdas das amostras até aproximadamente 100°C são referentes a água. Observamos que na
amostra natural a primeira perda corresponde a cerca de 10% enquanto nas amostras
pilarizadas 3%. Esta significativa diminuição é um indicativo da troca de cátions
interlamelares hidratados por pilares, além da perda devido a calcinação da amostras. Nas
amostras tratadas com ácido a primeira perda é equivalente a amostra natural, indicando que
os cátions hidratados permanecem na região interlamelar.
Observou-se através das análises que as amostras também hidrofobizadas perderam cerca de
10 % a mais de massa com relação as outras amostras, comprovando a impregnação da cera
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no material. É observado na amostra acidificada e hidrofobizada na primeira perda de massa
que corresponde a perda de água, significativa diminuição possivelmente devido a troca das
moléculas de água com as moléculas de cera durante o processo de hidrofobização.
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Figura 2. Análise termogravimétrica do adsorvente bentonita natural (a), bentonita ativada
com ácido (b), bentonita pilarizada(c), bentonita pilarizada e hidrofobizada com cera de
carnaúba (d) e bentonita ativada com ácido e hidrofobizada com cera de carnaúba (e).

As micrografias (Figura 3) dos materiais comprovam que os diversos tratamentos não
modificaram a morfologia dos materiais, permanecendo a morfologia lamelar típica de argilas
bentoniticas. Devido limitações da técnica não foi possível observar aglomerados de cera de
carnaúba na superfície da argila.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 3. Micrografias da bentonita natural(d), pilarizada (a), ativada com ácido (b), e
ativada com ácido e hidrofobizada (c).

Ensaios de adsorção de azul de metileno e cobre
Os ensaios de adsorção comprovaram que após os tratamentos as taxas de adsorção
variaram significativamente em relação à amostra natural, possivelmente devido a diminuição
de cátions trocáveis nas lamelas e da capacidade de contração lamelar. Após o processo de
hidrofobização com a cera a adsorção de azul de metileno é favorecida em cerca de 30%,
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devido ao aumento da capacidade de adsorção química e a afinidade da molécula do corante
com a cera de carnaúba.
As amostras ativadas com ácido tiveram adsorção favorecida devido ao aumento da
área superficial e formação de sítios ativos. Moléculas orgânicas maiores como o ácido
húmico também apresentaram mais eficiência na adsorção18
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Figura 4. Isoterma de adsorção da bentonita natural (a), bentonita acidificada (b), bentonita
pilarizada (c), bentonita pilarizada com cera (d) e bentonita acidificada com cera (e).

Já a adsorção de cobre foi menos eficiente (95%) utilizando o material pilarizado e
hidrofobizado com cera de carnaúba (Figura 5). Devido a argila pilarizada e hidrofobizada
possuir menos sítios ativos capazes de adsorver compostos inorgânicos.
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Figura 5. Porcentagens de adsorção de cobre II na bentonita natural (d), bentonita acidificada
(e) bentonita pilarizada (c), bentonita acidificada hidrofobizada com cera de carnaúba (b) e
bentonita pilarizada com cera (a).

CONCLUSÕES
O processo de adsorção é influenciado diretamente pela adição da cera de carnaúba e que
mesmo com a adição dos pilares na argila as porcentagens adsortivas não foram muito
superiores, possivelmente pelo fato das lamelas do material após a calcinação estarem sem
capacidade de expansão. Os processos de tratamento estudados não modificaram a estrutura
do material.
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MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL DA ARGILA VERMICULITA COM
MICROEMULSÃO VISANDO A APLICAÇÃO COMO ADSORVENTES DE
EFLUENTES

Loiva Liana Santos Borba*,Francisca Sheldakelle Holanda Torres Pinheiro, Flávia Melo de
Lima, Dulce Maria Araújo Melo, Marcus Araújo Freitas Melo, Sibele Berenice Castellã
Pergher

RESUMO
Vários métodos de tratamento vem sendo empregados para tratar efluentes
dependendo do poluente a ser removido, entretanto estudos focando novos materiais que
removam os poluentes de forma viável do ponto de vista operacional e econômico necessitam
serem estudados.

Dentre estes materiais os argilominerais se destacam devido suas

propriedades tornando-os excelentes materiais para o processo de adsorção. O objetivo deste
trabalho foi tratar superficialmente uma vermiculita com microemulsão de óleo de coco para
aplicação como adsorvente. A alteração no espaçamento basal dos adsorventes comprovou
que a microemulsão de óleo de coco se impregnou no material. As taxas de remoção de azul
de metileno em meio aquoso foram superiores ao da vermiculita no estado natural
comprovando a eficácia do material tratado.
Palavras chaves : vermiculita, microemulsão,, adsorção, óleo de coco

INTRODUÇÃO
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As argilas são materiais naturais, com alta capacidade de troca catiônica e
propriedades favoráveis ao processo de adsorção. As vermiculitas são argilominerais naturais
e são potenciais adsorventes devido principalmente a possuírem uma capacidade média de
troca catiônica de 190 meq/100g 1. A Vermiculita tem um arranjo estrutural semelhante com
as esmectitas e pode adsorver contaminantes através de dois mecanismos diferentes: (a)
Interação dos compostos orgânicos com a carga negativa da vermiculita (b) formação de
complexos através grupos nas bordas da argila 2,3,4 .
A necessidade de adsorventes com capacidades maiores de adsorção vem aumentando
os estudos na síntese e caracterização destes "materiais especiais". Ativação ácida,
organofuncionalização e hidrofobização são modificações estruturais encontradas com
frequência na literatura2. Contudo, a baixa seletividade e/ou materiais sintéticos de alto custo
inviabilizam o uso destes materiais em grande escala. A microemulsão também possuem
taxas de remoção significativas de corantes, mas se tornam inviáveis para aplicação em escala
industrial devido ao alto custo5 . O objetivo deste trabalho foi sintetizar um material baseado
em compostos naturais que unissem as propriedades da vermiculita e da microemulsão. Este
compósito formado pelo preenchimento da região interlamelar com a microemulsão de óleo
de coco teria propriedades adsorventes de compostos orgânicos e catiônicos.

EXPERIMENTAL
A vermiculita foi proveniente da jazida de Santa Luzia- PB, Brasil. O óleo de coco foi
adquirido no comercio local da cidade de Natal-RN, a parafina e o butanol utilizados foram da
marca VETEC.

Preparação da microemulsão
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Diagramas pseudoterciários foram formados assim de determinar os pontos onde há
formação da microemulsão

nas razões de cotensoativo/ tensoativo 0,5; 1 e 2. Foram

utilizadas na preparação da microemulsão: como cotensoativo o alcool butílico, como
tensoativo o óleo de coco saponificado e como fase óleo a parafina. O butanol atuando como
agente complementador para a estabilidade da microemulsão.

Procedimento de tratamento da argila:
10g de argila foram adicionadas a 50g de microemulsão sob agitação de 200rpm por
4 horas, visando total interação da microemulsão com a argila, o material obtido foi seco à
80°C por 8 horas.

Caracterização dos materiais:

Os adsorventes foram caracterizados por diversas técnicas complementares, tais como:
microscopia eletrônica de varredura, difração de raios X, espectroscopia na região do
infravermelho e análises termogravimétricas.
As análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas num microscópio
eletrônico Philips modelo XL30 ESEM. O procedimento de preparação dos materiais para a
análise consistiu na deposição de uma porção do sólido sobre uma fita adesiva de carbono
fixada no porta-amostra. Em seguida, foi depositada uma fina camada de ouro para a
condutividade da amostra.
As analises de difração de Raios X foram realizadas num difratômetro modelo XRD7000(Shimadzu) utilizando filtro de Ni, corrente de 30mA e radiação Cu-α(λ= 1,54 Å).
O espectrômetro empregado para as análises de espectroscopia na região do
Infravermelho com transformada de Fourier foi um equipamento da Bomem modelo MB 102,
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usando brometo de potássio (KBr) como agente dispersante. As pastilhas foram preparadas
pela mistura de aproximadamente 0,7 mg de amostra com uma quantidade suficiente de KBr
para se atingir a concentração de 1% em massa da amostra.
As análises termogravimétricas foram conduzidas num equipamento modelo TG/DTA
60H, da Shimadzu a uma vazão de aquecimento de 10 oC min-1, na faixa de temperatura
ambiente até 900 oC, utilizando-se atmosfera dinâmica de nitrogênio na vazão de 50 mLmin-1.
Em todas as análises foram todas medidas em cadinhos de alumina.
Ensaios de Adsorção
Foram realizados ensaios de adsorção em batelada utilizando massa de adsorvente de
100 mg e concentrações de azul de metileno entre 0,5 a 200 mg/L. A agitação foi constante
(200rpm) em temperatura de 25°C e volume de 25 mL.
A concentração utilizada foi até 200 mg/L. A quantificação

foi realizada em

espectôfometro UV-VIS da marca Schimadzu.
Afim de avaliar a interação dos fatores (pH, concentração e volume) realizou-se a
otimização do experimento utilizando planejamento completo 23. A Tabela 1 descreve a os
fatores (pH, concentração e volume) usados no planejamento completo.
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Tabela 1 Fatores e níveis usados no planejamento completo
Adsorvente vermiculita tratado com microemulsão
Fatores

(-)

(+)

1

Concentração

50 ppm

200 ppm

2

pH

5-6

2-3

Volume
3

(de 50mL de solução

solução

25mL de solução

de

metilene blue)

RESULTADOS

Estudou-se três parâmetros de razão de tensoativo/ cotensoativo (1; 0,5 e 2) para
formação da microemulsão, afim de obter maior equilíbrio no processo. Estudou-se nos
diagramas gerados as forças atrativas entre as gotas, e as forças de deformação interfaciais e
atrativas são dependentes das fases de equilíbrio do sistema Winsor7. Os parâmetros de
solubilização utilizados foram:
S (w/o) = VW/o / VS
onde VW, VS e Vo são os volumes correspondentes a água, surfactante e óleo nas fases das
microemulsões6.
Escolhemos o ponto mais adequado no diagrama (50% de C/T, 40% de água e 10% de
parafina) que utiliza-se o mínimo de cotensoativo/tensoativo e parafina, e ao mesmo tempo se
localiza mais distante das regiões contendo outras fases.

Considerou-se que todo o

surfactante está presente na fase de microemulsão. Podendo haver mudança no formato
micelar. 8,9
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Os difratogramas ( Figura 1) obtidos mostraram que o material se encontra no espaço
interlamelar da argila. O diagrama apresentou também reflexões característicos de vermiculita
e presença de quartzo. A amostra natural obteve o seu pico principal 2 theta= 6,971 e a
amostra tratada com microemulsão 2 Theta=7,533. Observou-se no difratograma formação de
região amorfa após o tratamento, devido possivelmente a desorganização do material
provocada pela microemulsão. Possivelmente as moléculas da microemulsão se depositam

Intensidade u . a.

dentro da estrutura lamelar (microporos) e parte na superfície.7,10
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(b)
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2 Theta

Figura 1. Difratogramas das vermiculitas natural (a) e tratadas com microemulsão(b).

A vermiculita utilizada possui uma CTC de 180 meq/100g e o possui alta
concentração do magnésio (38,25%). Segundo Moura, 2009 a área específica deverá diminuir
após a inserção da microemulsão na estrutura. Os resultados das análises termogravimétricas
(Figura 2) mostram que as amostras modificadas obtiveram cerca de 10% a de perda na região
correspondente a água. Indicando que houve troca das moléculas de água com as moléculas
da microemulsão. As perdas de massa seguintes indicam que a mostra tratada perdeu cerca de
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mais 10% em função da argila natural indicando que houve troca entre as moléculas de
microemulsão e os cátions presentes na estrutura da argila.
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Figura 2. Análise termogravimétrica da vermiculita natural (a) e a tratada com microemulsão
(b).
Nas micrografias não foi possível observar mudança na estrutura morfológica original
da argila após o tratamento com microemulsão. Comprovando o resultado de DRX na
formação do compósito.
A Figura 3 apresenta os resultados obtidos em porcentagem de adsorção de azul de
metileno e cobre em concentrações de 200 mg/L, observamos que as amostras tratadas
apresentam porcentagem muito maiores de adsorção que as de vermiculita natural tanto para o
cobre como para o azul de metileno. Evidenciamos que a argila possui afinidade com
compostos orgânicos sem perder a capacidade de adsorção de cátion. Na literatura se
observou que a utilização da diatomita como adsorvente tratado com microemulsão também
mostraram taxas expressivas na adsorção de cromo.7
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Figura 3. Porcentagens de adsorção de azul de metileno utilizando vermiculita natural (I), de
azul metileno utilizando vermiculita tratada com microemulsão (II), de Cobre utilizando
vermiculita natural (III) e de Cobre utilizando a vermiculita tratada com microemulsão (IV).

A capacidade de adsorção do azul de metileno, foi determinado aplicando o
equação: q=V(C° -Ce)/ m, em que m é a massa do adsorvente adicionada a um certo volume
(V) de solução de soluto com uma concentração (C0), Ce corresponde a concentração no
equilíbrio A taxa de remoção de azul de metileno ( Figura 5) em meio aquoso foi elevada em
praticamente 100% utilizando a vermiculita tratada superficialmente com microemulsão. A
argila além de promove estabilidade ao sistema a microemulsão, são formados sítios polares e
apolares facilitadores do processo adsortivo. Tornando assim, este adsorvente um material
potencial no tratamento de efluentes. O estudo não se adequou aos modelos de Langmuir e
Freündlich. Os processo de adsorção apresentou valores de Rl irreversível ao processo de
adsorção.
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Figura 5. Taxa de remoção de azul de metileno utilizando a vermiculita natural (a) e a tratada
com microemulsão (b).

O planejamento utilizado nas amostras tratadas com microemulsão observamos
através do gráfico de pareto (Figura 6) que fatores esperado como o volume e a interação dele
são determinantes no processo de adsorção. A concentração é apresentada no gráfico de
superfície resposta (Figura 7) também é um fator determinante, observou-se que resultados
mais significativos são apresentados com concentração 50 mg/L, sugerindo que a
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concentração de equilibrio é menor que 200 mg/L. Os melhores resultados são obtidos em pH
mais alcalino e concentrações de 50 mg/L. Fator pouco determinante foi observado na
interação de pH 6-7 e concentração de 200 mg/L.

conc. + Vol

pH + conc.

pH + volume
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Figura 6. Gráfico de pareto do planejamento experimental.
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Figura 7 Diagrama de superfície resposta da concentração X pH.

Observou-se no gráfico de superfície resposta resultados significativos com volume de
50mL e concentração de 50mg/L (Figura 8). Valores de pH também são mais significativos
em 6-7 quando associados a volumes maiores (Figura 9). O fator pH foi mais determinante
quando utilizado mais alcalino, possivelmente devido a diminuição da adsorção competitiva
dos íons de H+ e o azul de metileno.
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Figura 8. Diagrama de superfície resposta do VolumeXConcentração.
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Figura 9. Diagrama de superfície resposta do pHXvolume.

CONCLUSÕES
Os materiais tratados apresentaram taxas de adsorção muito superiores do que os do
estado natural. Adsorção simultânea pode ser realizada com metais pesados. O difratograma
da amostra tratada possui um aumento no espaçamento basal, isso se deve a possível inserção
do material entre as lamelas da argila. Porém, a morfologia da argila não foi alterada,
permanecendo cristalina e a mudança imperceptível a microscopia eletrônica de varredura.
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