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Resumo 

Os metais pesados têm contribuído de forma significativa para a poluição da água, 

interferindo temporária ou permanentemente na manutenção da biota aquática. O 

desenvolvimento industrial contribui para a poluição aquática, contaminando com 

metais pesados os rios, lagos e mares. O uso de adsorventes naturais e tratados 

quimicamente têm sido uma alternativa na captura de íons metálicos presentes em meios 

aquáticos através do processo de adsorção. Assim, este trabalho teve como objetivo 

avaliar a capacidade de adsorção dos íons ferro, chumbo e cromo presentes em soluções 

sintéticas a partir do uso da bentonita comercial, bentonita sódica e diatomita em suas 

formas naturais e tratadas com solução micelar e microemulsão. O tensoativo estudado 

foi o Ultrol L-90, que junto ao n-butanol, querosene e água destilada se obteve uma 

formulação constituída de micela direta. Após o tratamento dos adsorventes naturais 

com solução micelar e microemulsão foram realizadas as caracterizações através das 

técnicas de Fluorescência de raios X (FRX), Difração de raios X (DRX), Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), Área específica por adsorção de N2 (BET), Análise 

Térmica Diferencial e Termogravimétrica (ATD/ATG) e Espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). O estudo de adsorção dos metais 

mostrou que o tratamento com a solução micelar não modifica o poder de captura, 

sendo a eficiência praticamente igual aos adsorventes naturais. Enquanto que o 

tratamento com a microemulsão aumenta significativamente o percentual de eficiência 

de adsorção, atingindo 99% para os íons ferro e chumbo, e 83% para o íon cromo, 

quando se tem a diatomita. 

 

Palavras-chave: Bentonita, Diatomita, Adsorção, Solução micelar, Microemulsão, Íons 

ferro, cromo e chumbo. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Heavy metals have been contributing significantly to water pollution, interfering 

temporarily or permanently in the maintenance of aquatic biota. Industrial development 

contributes to water pollution by contaminating rivers, lakes and seas with heavy 

metals. The use of natural and chemically treated adsorbents has been an alternative in 

the capture of metallic ions present in aquatic environments through the adsorption 

process. The objective of this work was to evaluate the adsorption capacity of iron, lead 

and chromium ions present in synthetic solutions using commercial bentonite, sodium 

bentonite and diatomite in their natural forms and treated with micellar solution and 

microemulsion. The surfactant studied was Ultrol L-90, which together with n-butanol, 

kerosene and distilled water obtained a formulation consisting of direct micelle. After 

the treatment of the natural adsorbents with micellar solution and microemulsion, the 

characterizations were made by the techniques of X-ray Fluorescence (XRF), X-ray 

diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), N2 adsorption specific área 

(BET), Differential and Thermogravimetric Thermal Analysis (DTA/TGA) and Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). The adsorption study of the metals showed 

that the treatment with the micellar solution does not modify the capture capability, 

being the efficiency almost equal to the natural adsorbents. While the treatment with the 

microemulsion significantly increases the percentage of adsorption efficiency, reaching 

99% for iron and lead ions, and 83% for the chromium ion when the diatomite is 

present. 

Key words: Bentonite, Diatomite, Adsorption, Micellar solution, Microemulsion, Iron, 

Chromium and Lead ions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento industrial e o surgimento de novas tecnologias ocorridos 

nas últimas décadas fizeram com que o homem começasse a se preocupar com os 

problemas causados ao meio ambiente. Com o crescimento da humanidade, da 

sociedade, da ciência e da tecnologia nosso mundo está chegando a novos horizontes, 

mas o custo que estamos pagando ou pagaremos em um futuro próximo certamente será 

muito alto. A contaminação da água por metais tóxicos é um problema global, ao qual é 

necessária uma solução simples e econômica. 

No Brasil, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é o órgão 

oficial responsável pelo estabelecimento de normas e padrões relativos ao controle de 

qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 

principalmente hídricos. As resoluções do CONAMA são importantes instrumentos 

normativos para a gestão ambiental em busca do crescimento sustentável. Em 17 de 

março de 2005, o CONAMA apresentou uma nova resolução de nº. 357 que trata da 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água e 

também estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Em novembro de 2015, 34 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de 

ferro atingiram a bacia do rio Doce em decorrência do rompimento da barragem do 

Fundão, na região de Mariana (MG), onde segundo o serviço de água e esgoto da região 

aponta a concentração de ferro, manganês e alumínio acima do tolerável para 

distribuição e tratamento. A resolução CONAMA 357/05 recomenda uma concentração 

apenas de 0,3 mg L
-1

 de Fe e  0,1 mg L
-1

 de Mn e Al. Muitos pesquisadores 

consideraram esse acidente como um dos maiores impactos ambientais ocorridos no 

país. Assim, é fundamental que pesquisa, investimento e muito trabalho sejam 

dedicados na recuperação e na preservação das águas do rio Doce e de todas as águas do 

nosso patrimônio, a fim de garantir águas de qualidade e um futuro melhor para nossos 

descendentes.  

Portanto, a remoção de íons metálicos tóxicos das águas residuais é uma 

questão de grande importância. Muitos processos de tratamento de efluentes são 

estudados tais como a precipitação química, oxidação, eletrólise, filtração por 

membrana, permuta iônica, coagulação, adsorção entre outros. Dentre estas tecnologias, 
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a adsorção vem despertando como técnica bastante eficaz para o tratamento e descarte 

de resíduos metálicos. Além disso, do ponto de vista ambiental, o adsorvente pode ser 

recuperado usando técnicas de regeneração e reutilizado sucessivamente no processo 

(ORHAN & BUYUKGUNGOR, 1993; YADAVA et al., 1991).  

Porém, os fatores relevantes à seleção desses materiais adsorventes alternativos 

incluem, pelo menos, os seguintes graus de processamento requerido: disponibilidade 

desses recursos; alta capacidade de adsorção; abundância; baixo custo, sua reutilização 

e/ou seu descarte definitivo.  

Neste trabalho, foram utilizadas microemulsões para modificação das 

superfícies porosas de diatomitas e de dois tipos de bentonitas: a sódica e a comercial. 

Esta pesquisa tem o propósito de examinar a eficácia de diatomitas locais tratadas por 

microemulsão para a remoção dos íons de cromo (VI), ferro (III) e chumbo (II) em 

solução aquosa. Para se alcançar este objetivo foram realizadas as principais técnicas de 

caracterização como a investigação da sua área específica e volume de poros, sua 

composição, morfologia e heterogeneidade. Buscando dessa forma, uma contribuição 

para a preservação dos recursos hídricos, propondo uma remoção eficiente e 

economicamente viável em relação às técnicas atualmente utilizadas.    
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2. OBJETIVO 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de remoção dos íons ferro, 

chumbo e cromo presentes em solução sintética a partir da adição da bentonita 

comercial, bentonita sódica e diatomita nas suas formas natural e tratadas com solução 

micelar e microemulsão. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para o desenvolvimento deste trabaho os objetivos específicos são: 

 Obtenção de solução micelar; 

 Determinação do diagrama pseudoternário e escolha das formulações 

microemulsionadas: micelas direta, bicontínua e inversa;  

 Caracterização das micelas por: tensão superficial, tamanho de gotículas 

e análise de infravermelho por transformada de Fourier; 

 Embebimento da diatomita com solução micelar e microemulsão; 

 Caracterização da diatomita natural e tratada através das técnicas de 

Difração de raios X (DRX), Fluorescência de raios X (FRX), Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), Análise Termogravimétrica (TG/DTG), 

Adsorção de N2 (BET) e Espectroscopia de Infravermelho com Transformada 

de Fourier (FTIR); 

 Estudo da eficiência de remoção dos íons presentes na solução sintética a 

partir do cálculo de adsorção com o auxílio do banho finito. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO E ESTADO DA ARTE 

 

Dentre os vários poluentes que podem interferir na qualidade da água, 

destacam-se os metais pesados oriundos de efluentes industriais. A redução dos 

impactos causados pela poluição da água é fundamental para a melhoria da qualidade 

ambiental e garantia da qualidade de vida.  

A seguir será apresentado um estudo das propriedades de alguns destes metais, 

dos órgãos e leis ambientais que regulamentam sobre algumas normas e padrões de 

qualidade da água, assim como sobre o controle de descarte de efluentes em corpos 

d’água; as principais técnicas de tratamento de efluentes industriais, além de um estudo 

detalhado do processo de adsorção utilizando adsorventes alternativos de baixo custo 

para a remoção de metais pesados e seus principais meios de tratamento utilizando 

tensoativos e microemulsões. 

 

3.1. POLUIÇÃO AMBIENTAL 

Poluição ambiental pode ser definida como a introdução de descartes na forma 

de matéria ou energia no ambiente por processos naturais ou antrópicos, que direta ou 

indiretamente causam prejuízos à natureza criando condições adversas às atividades 

sociais e econômicas, prejudicando a saúde, segurança e o bem estar da população, 

afetando de maneira desfavorável a biota e comprometendo as condições sanitárias do 

ambiente. As principais fontes de poluição são as indústrias de uma maneira geral, 

mineração, pesticidas utilizados na agricultura e esgotos domésticos (KAYASTH & 

SWAIN, 2004). 

A poluição ambiental por metais tóxicos é um grande problema em muitos 

países em desenvolvimento devido a problemas econômicos ou técnicos tais como, 

tecnologia e equipamentos utilizados que não são de última geração ou de melhor 

eficiência para redução dos efluentes industriais. Além disso, nestes países as exigências 

e principalmente a vigilância ambiental deixa a desejar, resultando frequentemente em 

uma elevada exposição dos trabalhadores das indústrias e das populações circunvizinhas 

a metais tóxicos.  

A crescente expansão demográfica e industrial observada nas últimas décadas 

trouxe como consequência o comprometimento das águas dos rios, lagos e 
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reservatórios. A poluição das águas é gerada por efluentes domésticos (poluentes 

orgânicos, nutrientes biodegradáveis e bactérias); efluentes industriais (poluentes 

orgânicos e inorgânicos, dependendo da atividade industrial); e carga difusa urbana e 

agrícola (poluentes advindos da drenagem dessas áreas contendo fertilizantes, 

defensivos agrícolas, fezes de animais e materiais em suspensão) (CETESB, 2001; 

BELÓ et al., 2010). 

 

3.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE METAIS PESADOS EM ÁGUA 

A água é um recurso vital, indispensável ao homem como bebida e como 

alimento, para sua higiene e como fonte de energia, matéria-prima de produção etc. 

(DERISIO, 1992). Por isso, a qualidade da água, representada por suas características 

intrínsecas de natureza física, química e biológica, é uma questão relevante. A 

preservação das características da água em certos limites garante a sua qualidade e deve 

satisfazer as exigências de saúde pública. A água é uma substância de vital importância 

em todos os aspectos da vida (KAYASTH e SWAIN, 2004).  

É requerida em grandes quantidades nas indústrias e na agricultura. 

Aproximadamente 70% da água consumida é empregada na agricultura, outros 20% são 

usados em indústrias e os 10 % restantes são destinados ao uso doméstico (MMA, 

2013).  

Os metais surgem nos corpos de água devido aos despejos decorrentes 

principalmente de processos industriais na forma de substâncias químicas orgânicas 

e/ou inorgânicas. Muitos desses metais em variadas concentrações entram no ambiente 

aquático e podem causar efeitos drásticos. Exemplos que podem ser citados dessas 

contaminações são: mercúrio e cádmio no Japão, alumínio na Inglaterra, arsênio na 

Índia, ferro e alumínio no Brasil etc (DERISIO, 1992).  

 Por esta razão é necessário que exista uma política de educação ambiental e 

normas para tratamento de águas e efluentes. O Ministério do Meio Ambiente criou o 

CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente instituído pela Lei n°. 6.938/81, que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n°. 

99.274/90, alterado pelo Decreto nº. 2.120/97 (CONAMA 357/2005). 
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A resolução n
o
. 357, de 17 Março de 2005, revoga a resolução n

o
. 20 de 18 de 

junho de 1986. A atual resolução considera que a água integra preocupações do desen-

volvimento sustentável, baseado nos princípios da função ecológica da propriedade, da 

prevenção, da precaução, do poluidor, do usuário e da integração, bem como no reco-

nhecimento do valor intrínseco à natureza (CONAMA 357/2005). 

No Brasil e em vários países, a legislação ambiental regula o descarte de 

efluentes sobre corpos d’água limitando a carga poluidora lançada de acordo com o tipo 

de uso estabelecido para a água do corpo receptor (classe da água). Segundo a resolução 

do CONAMA n° 357, de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, as águas são classificadas como doces, salobras e 

salinas e seus níveis de qualidade devem ser assegurados de acordo com o uso 

específico para atender as necessidades da comunidade. As Tabelas 1 e 2 apresentam a 

classificação das águas estabelecida por essa norma e os valores máximos permissíveis 

de alguns metais para o lançamento de efluentes em condições padrões de lançamentos, 

respectivamente. 

Tabela 1: Classificação das águas de acordo com a resolução n° 357/2005. 

Classe Característica 

I Águas doces: salinidade igual ou inferior a 

0,5%. 

II Águas salobras: salinidade superior a 0,5% e 

inferior a 30%. 

III Águas salinas: salinidade superior a 30%. 

Fonte: CONAMA Nº 357/2005.  
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Tabela 2: Valores máximos permissíveis de alguns metais pesados para descarte em 

efluentes. 

Parâmetros inorgânicos Valores máximos 

Arsênio total 0,5 mg/L As 

Bário total 5,0 mg/L Ba 

Boro total 5,0 mg/L B 

Cádmio total 0,2 mg/L Cd 

Chumbo total 0,5 mg/L Pb 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr  

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr 

Estanho total 4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido 15 mg/L Fe 

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 

Níquel total 2,0 mg/L Ni 

Prata total 0,1 mg/L Ag 

Selênio total 0,30 mg/L Se 

Zinco total 5,0 mg/L Zn 

Fonte: Resolução CONAMA n° 430/2011 

 

Os padrões das águas determinados pelo CONAMA estabelecem limites 

individuais para cada substância em cada classe. A Tabela 3 apresenta os valores 

máximos permitidos de alguns elementos inorgânicos determinados pela resolução para 

águas doce de classe 1. 

 

Tabela 3: Valores máximos permissíveis de alguns metais pesados para águas doces, 

classe 1, segundo a resolução nº 357 do CONOMA de 2005. 

Parâmetros inorgânicos Valores máximos 

Alumínio dissolvido 0,1 mg/L Al 

Arsênio total 0,01 mg/L As 

Cádmio total  0,001 mg/L Cd 

Chumbo total  0,01 mg/L Pb 

Cobalto total  0,05 mg/L Co 

Cobre dissolvido 0,009 mg/L Cu 

Cromo total  0,05 mg/L Cr 

Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe 

Fonte: CONAMA Nº 357/2005.  
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Segundo Baird (2002), o termo metal pesado se refere a uma classe de 

elementos químicos, muitos dos quais nocivos para os seres humanos. Os metais 

pesados possuem densidades altas em relação a outros materiais comuns. Metais 

pesados como o cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobre (Cu), cromo (Cr), manganês (Mn), 

mercúrio (Hg), zinco (Zn) podem ser citados como os mais estudados, devido as seus 

efeitos à saúde humana (SEGURA-MUÑOZ, 2002). A presença de metais pesados pode 

estar relacionada com resíduos industriais e domésticos e entradas atmosféricas 

(SREENIVASA RAO, 2006).   

 

3.3. CARACTERÍSTICAS E EFEITOS TÓXICOS DOS METAIS FERRO, 

CROMO E CHUMBO 

 

3.3.1. Ferro 

O ferro é um dos elementos mais abundantes do universo sendo um dos 

principais constituintes do solo e das rochas. Este tem sido historicamente importante, a 

tal ponto que em um período da história recebeu o nome de Idade do Ferro. Atualmente, 

é utilizado extensivamente para a produção de aço, liga metálica para a produção de 

ferramentas, máquinas, veículos de transporte (automóveis, navios, etc), como elemento 

estrutural de pontes, edifícios, e uma infinidade de outras aplicações.   

De acordo com Richter e Netto (2001), elevados teores de ferro são 

encontrados com maior frequência quando em águas superficiais, nas quais este 

elemento se apresenta ligado ou combinado com a matéria orgânica e, frequentemente, 

em estado coloidal; em águas subterrâneas e águas poluídas por certos resíduos 

industriais ou algumas atividades de mineração. 

Segundo a Portaria 2.914 (BRASIL, 2011), o valor máximo permissível é de 

0,3 mg.L
-1

 para a concentração de ferro nas águas de abastecimento, sendo que 

concentrações a partir de 0,5 mg.L
-1

 podem causar inúmeros inconvenientes para a 

indústria de alimentos. 
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Apesar de o ferro ser um importante elemento para o metabolismo biológico o 

seu consumo deve ser moderado, pois em quantidades acima das permitidas em longo 

prazo pode causar problemas nos rins, fígado e no sistema digestivo.  

 

3.3.2. Cromo 

O cromo é um metal de cor cinza obtido do mineral cromita (FeO.Cr2O3) e 

pode ser encontrado em solos, águas, rochas, fauna, flora e até mesmo na poeira 

vulcânica. Este elemento é usado em indústrias de galvanoplastia, na fabricação de ligas 

como o aço inoxidável, em indústrias de corantes, de curtimento de couro, no 

tratamento da madeira, entre outros (GÓMEZ et al., 2006; SINGH et al., 2007).  

O cromo é encontrado na natureza em várias combinações com outras 

substâncias e pode apresentar-se na forma de íons com valência +2, +3 ou +6. Entre as 

mais importantes quanto aos seus aspectos sobre a saúde humana destacam-se a 

trivalente (+3), essencial para o metabolismo humano, e a hexavalente (+6), cromo 

potencialmente tóxico.    

Reações de oxidação e redução podem converter Cr(III) para Cr(VI) e vice-

versa. Esses processos dependem do pH, da concentração de oxigênio, da presença de 

redutores apropriados e de mediadores que podem atuar como ligantes ou catalisadores 

(KOTÁS et al., 2000).  

O cromo e os seus compósitos chegam às águas principalmente através de 

lançamentos de efluentes industriais. Os maiores geradores de efluentes contaminados 

por cromo são as indústrias de couro e empresas galvânicas.  

Estudos clínicos e epidemiológicos em adultos evidenciaram que a dose oral 

letal foi de 50 a 70 mg/kg de peso corpóreo para cromatos. As características clínicas 

mais importantes produzidas depois da entrada foram necrose do fígado e dos rins, e 

contaminação de órgãos vitais, como o coração. O cromo hexavalente causa irritação no 

trato respiratório. A ulceração e a perfuração do septo nasal têm sido relatadas nos 

trabalhadores expostos ao cromato oriundo do beneficiamento e de indústrias que usam 

o cromo hexavalente. Além disso, a inalação e o contato do septo nasal com mãos 

contaminadas contribuem à exposição nasal. 
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3.3.3. Chumbo 

O chumbo é um metal cinza-azulado abundante na crosta terrestre, sendo um 

constituinte essencial de muitos minerais, principalmente os que contêm zinco. O 

sulfeto de chumbo (galena) é o principal mineral de minério de chumbo, o qual 

representa a mais importante fonte primária e a principal fonte comercial (BOSSO & 

ENZWEILER, 2008).  

Pode ser utilizado na forma de metal puro ou ligado a outros metais e 

compostos químicos, principalmente na forma de óxidos. O chumbo metálico é 

empregado em indústrias químicas e de construção, empregdos em soldas, lâminas de 

proteção contra raios X, material de revestimento na indústria automotiva, revestimento 

de cabos e está presente em várias ligas. Os óxidos de chumbo são usados em placas de 

baterias elétricas e acumuladores, vitrificados, esmaltes, vidros e componentes para 

borracha (CETESB, 2012). 

O chumbo é liberado ao ambiente por atividade antropogênica, principalmente 

indústrias metalúrgicas, minas de chumbo, fundições primárias e secundárias de    

chumbo, fábricas de baterias, indústrias petrolíferas, de tintas e corantes, cerâmicas, 

gráfica e bélica. 

Apesar do valor de chumbo total no corpo de um homem de 70 kg variar entre 

10 e 200 mg, dependendo da sua localização (ELINDER, 1988), o chumbo não tem 

nenhum valor biológico conhecido, podendo-se assim preconizar que o valor ideal deste 

metal no sangue seja 0 µg/dL.    

As principais vias de exposição da população geral ao chumbo são oral e 

inalatória, sendo que a principal fonte no organismo é a alimentação. O chumbo é um 

elemento tóxico não essencial que se acumula no organismo e a sua toxicidade gera 

desde efeitos claros, ou clínicos, até efeitos sutis, ou bioquímicos. Os efeitos críticos 

incluem distúrbios no sistema nervoso, anemia, doença cardiovascular, além de 

distúrbios no metabolismo ósseo, na função renal e na reprodução (MOREIRA & 

MOREIRA, 2004). 
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3.4. ASPECTOS GERAIS SOBRE O TRATAMENTO DE EFLUENTES 

INDUSTRIAIS PARA REMOÇÃO DE METAIS PESADOS 

Um dos problemas da sociedade do século XXI é a poluição ambiental, 

consequência herdada do rápido crescimento das cidades, do desenvolvimento das 

ciências e da tecnologia.  Com este desenvolvimento aumentou enormemente, a 

demanda por água nos setores agrícola, industrial e doméstico consumindo 70, 22 e 8% 

da água fresca disponível, respectivamente e isso resultou na geração de grandes 

quantidades de águas residuais contendo uma série de poluentes(HELMER e 

HESPANHOL, 1997; LEHR et al., 1980; NEMERROW, 1978).  

Uma área de pesquisa de interesse prioritário é a relacionada com a remoção de 

metais pesados da água devido a problemas ambientais causada pela presença dessas 

espécies nos ecossistemas e suas implicações na saúde humana. A Figura 1 mostra os 

efeitos adversos causados pela exposição aos metais pesados que estão relacionados 

mais com a exposição funcional do que com os níveis gerais de metais no ambiente. 

Isso se aplica tanto aos trabalhadores do setor de mineração, industrial ou agrícola, 

quanto às pessoas que utilizam compostos de metais pesados diretamente em suas 

ocupações (JEFFERY, 2001). 

Figura 1: Descrevendo os órgãos e sistemas alvos dos poluentes. 

 

Fonte: Adaptado de Angela et al., 2012. 
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 De uma maneira geral, como podemos ver nesta figura, os metais tóxicos atuam 

pela sua natureza química. A principal porta de entrada da substância no organismo é 

fundamentalmente a digestiva, mas também a respiratória e a cutânea. Os principais 

efeitos tóxicos, nomeadamente os que ditam o prognóstico são os que se fazem sentir ao 

nível do sistema nervoso, em especial, ao central. Contudo, a sintomalogia das 

intoxicações é extremamente variada e depende do metal tóxico responsável.  

As aplicações das diferentes alternativas para o tratamento de efluentes são 

frequentemente restritas por razões técnicas ou econômicas, sobretudo para as unidades 

industriais de pequena e média dimensão que proliferam no Brasil (PAGNANELLI et 

al., 2001). Algumas das metodologias mencionadas acima são discutidas em breve em 

parágrafos subsequentes. 

 

3.4.1. Precipitação química e sedimentação 

A precipitação química é um método para tratamento de águas residuais e 

exige a adição de produtos químicos para alterar o estado físico do dissolvido e sólidos 

em suspensão e facilitar a sua remoção por sedimentação (METCALF & EDDY, 2002).  

Apesar de suas vantagens, a precipitação química requer uma grande 

quantidade de substâncias químicas para reduzir metais a um nível aceitável para 

descarte. Outras desvantagens são a produção excessiva de lodo, o aumento do custo 

devido à disposição do lodo final, a precipitação do metal ou a decantação do hidróxido 

é lenta, e os impactos ambientais em longo prazo devido à disposição do lodo (BABEL 

et al., 2003).   

A sedimentação é a forma básica de tratamento primário usado em instalações 

municipais e industriais de tratamento de águas residuais (CHEREMISINOFF, 2002). 

Existem várias opções de processo disponíveis para melhorar a determinação da 

gravidade das partículas em suspensão, incluindo floculantes químicos, bacias de 

sedimentação e clarificadores. 
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3.4.2. Coagulação e floculação 

O processo de coagulação-floculação utilizado para tratamento de efluentes 

tem como ação principal a desestabilização das partículas coloidais pela adição de um 

coagulante (sais de alumínio/ferro/cálcio) fazendo com que estes superem as forças de 

repulsão das partículas, e assim obtendo resultados na sedimentação.  

Umas das vantagens da coagulação é que melhora a capacidade de 

sedimentação do lodo, favorece a formação de flocos mais estáveis e facilidade de 

remoção do lodo devido a sua estabilidade (CAYLLAHUA et al.,  2009).  

A coagulação/floculação apresenta também algumas limitações tais como 

custos operacionais elevados, devido ao consumo de reagentes químicos. O aumento no 

volume de lodo gerado na coagulação/floculação pode prejudicar sua escolha como uma 

estratégia global para o tratamento de efluentes. Isto pode ser atribuído ao fato de que os 

resíduos tóxicos devem ser convertidos em um produto estabilizado para não 

contaminar o meio ambiente, ou que esses sejam levados para um aterro industrial 

(CHEREMISINOFF, 2002). 

 

3.4.3. Troca iônica 

O processo de troca iônica é também um dos tratamentos mais aplicados no 

mundo para o tratamento de efluentes contendo metais pesados (BABEL et al., 2003). 

A troca de íons é basicamente um processo químico reversível em que um íon da 

solução é trocado por um íon carregado de forma semelhante a uma partícula sólida 

imobilizada. 

Uma das vantagens do processo de troca iônica é que não apresenta nenhum 

problema de deposição de lodo, reduzindo assim os custos operacionais para a 

deposição do lodo residual do metal.  

 As resinas de troca iônica são muito utilizadas nas indústrias para a remoção 

de íons em água potável ou em águas de caldeira e na purificação de substâncias 

orgânicas e inorgânicas. Entretanto, a utilização desse material no tratamento de 

efluentes contendo metais pesados é economicamente inviável. 
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3.4.4. Ultrafiltração (UF) 

A ultrafiltração utiliza uma membrana permeável para separar metais pesados, 

macromoléculas e sólidos suspensos de soluções inorgânicas com base no tamanho do 

poro (5 - 20 nm) e por peso molecular (1000 – 100000) (MARMAGNE & COSTE, 

1996). Estas propriedades permitem que a ultrafiltração conceda a passagem de água e 

solutos de baixo peso molecular, enquanto retém as macromoléculas que possuem 

tamanho maior do que o tamanho do poro da membrana (SABLANI et al., 2001).    

 As principais desvantagens são as altas pressões de trabalho, o consumo 

significativo de energia. Além de sua membrana possuir um alto custo e uma vida 

relativamente baixa, o que torna o uso limitado para o tratamento de águas residuais. 

 

3.4.5. Nanofiltração 

A nanofiltração possui propriedades únicas entre membranas de ultrafitração e 

osmose reversa. Um potencial é criado entre as cargas aniônicas da membrana de 

nanofiltração e os contraíons no efluente, ocasionando posteriormente a captação 

(BRUGGEN et al., 2004). 

Em geral, a membrana de nanofiltração pode tratar efluentes inorgânicos com 

uma concentração de metal de 2000 mg L
-1

. Dependendo das características da 

membrana, a nanofiltração pode remover metal efetivamente a uma faixa ampla de pH 

(3-8) e a uma pressão de 3 a 4  bar. Porém, é pesquisada menos intensamente que a 

ultrafiltração e a osmose reversa na remoção de metais pesados. 

 

3.4.6. Eletrodiálise (ED) 

Consiste em uma técnica que é utilizada na separação por membrana na qual as 

espécies ionizadas na solução são passadas por uma membrana de troca iônica, onde é 

aplicado um potencial elétrico (UJANG e ANDERSON, 1996). 
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A literatura mostra que a eletrodiálise não é eficiente para tratar efluentes 

inorgânicos com concentração de metal acima de 1000 mg L
-1

. Sendo assim sugere-se 

que o tratamento mais satisfatório para uma concentração de metal seja menor que 20 

mg L
-1

. Apesar de sua limitação, a eletrodiálise oferece vantagens como: habilidade para 

produzir um alto fluxo de concentrado para recuperação e a capacidade de rejeição de 

impurezas indesejáveis na água (BABEL et al., 2003). 

 

3.4.7. Precipitação eletroquímica (PE) 

No tratamento de efluente contendo metais pesados é utilizado um potencial 

elétrico para modificar a precipitação química convencional aumentando assim a 

remoção do contaminante.  

Em geral, o processo de precipitação eletroquímica pode tratar de efluentes 

inorgânicos com uma concentração de metal maior que 2000 mg L
-1

. Dependendo das 

características dos eletrodos, os processos eletroquímicos podem ser utilizados em 

quaisquer condições, ácida ou básica (SUBBAIAH et al, 1994).  

A seguir a Tabela 4 apresenta alguns principais tipos de tratamento físico-

químicos e suas vantagens e desvantagens. 
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Tabela 4: Tratamentos físico-químicos para efluentes inorgânicos. 

Tratamentos Alvo de remoção Vantagens Desvantagens 

Precipitação química Metais pesados e 

metais divalentes 

Processo simples e 

baixo custo 

 

Geração de lodo, 

eliminação de lama e 

custos extra-

operacionais. 

Coagulação/floculação Metais pesados e 

sólidos suspensos 

Melhor sedimentação 

do lodo, menor tempo 

de remoção dos 

sólidos suspensos 

Produção de lodo, 

eliminação de lama e 

custos extra-

operacionais. 

Troca iônica Compostos 

dissolvidos 

(cátions e ânions) 

Não gera lodo, menor 

tempo de retenção 

hidráulica 

Nem todas as resinas 

são adequadas para a 

remoção do metal, 

alto custo 

operacional. 

Ultrafiltração Compostos de alto 

peso molecular (100-

10000 u) 

Requer menor espaço Elevado custo 

operacional, propenso 

a incrustação da 

membrana 

Fonte: BABEL et al.,  2003. 

 

3.5. ASPECTOS GERAIS SOBRE OS PROCESSOS DE ADSORÇÃO 

 

3.5.1. Contexto histórico 

A adsorção é um dos processos mais eficientes de tratamento de águas e águas 

residuárias, sendo empregados nas indústrias a fim de reduzir dos seus efluentes os 

níveis de compostos tóxicos ao meio ambiente. Estudos demonstraram que os carbonos 

ativados (carvões ativados) são bons materiais adsorventes pela sua alta área específicas 

e porosidade. Para a remoção de diferentes tipos de resíduos em geral, porém em virtude 

do seu alto custo o uso deste adsorvente se torna restrito (MOREIRA, 2008). 

Vários pesquisadores buscaram preparar adsorventes alternativos de baixo 

custo que podem substituir os carvões ativados no controle da poluição através do 

processo de adsorção (ALI e GUPTA, 2007). Dentre esses Adsorventes Alternativos de 

Baixo Custo (AABCs) destacam-se minerais como as argilas e as diatomitas. Uma 

variedade de metodologias pode ser utilizada para modificar a superfície da diatomita. 

Mohammad et al., (2004) mostraram que a diatomita jordaniana modificada com 
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manganês teve uma eficiência na remoção de íons de metais pesados de soluções 

aquosas. 

A remoção de metais pesados de águas residuais industriais é considerada uma 

aplicação importante de processos de adsorção usando um adsorvente adequado (AL-

QODAH, 2000). Existe um interesse crescente em usar materiais de baixo custo e 

comercialmente disponíveis para a adsorção de metais pesados. 

Vários estudos têm demonstrado a viabilidade da utilização de processos de 

adsorção para a remoção de metais tóxicos de resíduos industriais. Através da escolha 

do adsorvente apropriado, sob condições ótimas de operação, pode-se tornar o processo 

bastante efetivo e de baixo custo (ROSSETTO, 2009). 

 

3.5.2. Definição 

A adsorção é uma operação de transferência de massa, onde moléculas de uma 

fase fluida (gás, vapor ou líquido) se concentram espontaneamente sobre uma 

superfície, geralmente sólida. Esta é uma propriedade fundamental da matéria, tendo sua 

origem nas forças atrativas entre as moléculas (CAVALCANTE Jr., 1998; 

LATOURRETTE & POMBEIRO, 1991). 

No sistema sólido-líquido, a adsorção é um processo de transferência de uma 

ou mais espécies da fase líquida para a superfície da fase sólida. Nesse processo as 

espécies presentes na fase líquida são atraídas para a área interfacial devido à existência 

de interações com a superfície do adsorvente, enquanto o termo “dessorção” designa o 

processo inverso (STUMM et al., 1996). Este fenômeno é considerado complexo e 

depende principalmente de condições experimentais, por exemplo, o pH, a concentração 

da solução, a quantidade e o tamanho da partícula do adsorvente, a temperatura, o tipo e 

a estrutura do adsorbato (COONEY, 1999). 

Os processos de separação por adsorção estão baseados em três mecanismos 

distintos: o mecanismo estérico, os mecanismos de equilíbrio e os mecanismos 

cinéticos. Para o mecanismo estérico, os poros do material adsorvente possuem 

dimensões características, as quais permitem que determinadas moléculas possam 

entrar, excluindo as demais. Para os mecanismos de equilíbrio, têm-se as habilidades 



37 

 

dos diferentes sólidos para acomodar diferentes espécies de adsorvatos, que são 

adsorvidos, preferencialmente, a outros compostos. O mecanismo cinético está baseado 

nas diferentes difusividades das diversas espécies nos poros adsorventes (DO, 1998). 

Denomina-se adsorvente, ou substrato, a substância em cuja superfície se 

produz o fenômeno da adsorção; adsortivo, o fluido em contato com o adsorvente; e 

adsorbato, ou sorbato, as espécies químicas retidas pelo adsorvente (RUTHVEN, 1984). 

 

3.5.3. Fisissorção e quimiossorção 

Há dois tipos de adsorção física ou fisissorção e a química ou quimiossorção:  

a) Adsorção física: Se a atração entre a superfície sólida e as moléculas 

adsorvidas é de natureza física, a adsorção é referida como adsorção física (fisissorção). 

Geralmente, na adsorção física, as forças atrativas entre as moléculas adsorvidas e a 

superfície sólida são as forças de van der Waals e são de natureza fraca resultando em 

adsorção reversível. O calor de adsorção é geralmente baixo (entre 2 e 6 Kcal/mol) 

(CLAUDINO, 2003). 

 

b) Adsorção química: Por outro lado, se as forças de atração são devidas à 

ligação química, o processo de adsorção é chamado de adsorção química 

(quimiossorção). Em vista da maior resistência da ligação na quimiossorção, é difícil 

remover as espécies da superfície sólida. A troca de íons é basicamente um processo 

químico reversível em que um íon da solução é trocado por um íon carregado de forma 

semelhante a uma partícula sólida (ADAMSON & GAST, 1997). 

 

3.5.4. Fatores que influenciam o processo de adsorção 

 A seguir serão discutidos sucintamente alguns fatores que interferem na 

capacidade de adsorção e na cinética dos processos de adsorção.  
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3.5.4.1. Área específica 

A intensidade da adsorção é proporcional à área específica, visto que a 

adsorção é um fenômeno de superfície. Para partículas maiores, a resistência à difusão é 

menor e grande parte da superfície interna da partícula não é disponibilizada para 

adsorção (SEKAR et al., 2004).  

 

3.5.4.2. Propriedades do adsorvente 

A natureza físico-química do adsorvente é fator determinante, pois a 

capacidade e a taxa de adsorção dependem da área superficial específica, porosidade, 

volume específico de poros, distribuição do tamanho de poros, dos grupos funcionais 

presentes na superfície do adsorvente e da natureza do material precursor 

(DOMINGUES, 2005). A estrutura molecular do adsorvente tem grande influência no 

grau de adsorção em função do tipo e posição do grupo funcional. 

 

3.5.4.3. Propriedades do adsorvato 

O tamanho da espécie é sempre importante quando a taxa de adsorção é 

dependente do transporte intraparticular. Outra característica de forte influência é a 

polaridade do adsorvato, uma vez que uma espécie polar terá mais afinidade para o 

solvente ou para o adsorvente, conforme a polaridade (DOMINGUES, 2005). Os grupos 

polares, por exemplo, (hidroxilas, carboxílicos, aminas etc.) são bastante comuns em 

materiais lignocelulósicos. Tais grupos têm uma afinidade por metais bastante 

conhecida, promovendo uma melhor interação entre o íon metálico e a superfície do 

adsorvente (NGAH & HANAFIAH, 2008). 

 

3.5.4.4. Temperatura 

Em processos de adsorção, o efeito da temperatura sobre o sistema afeta, 

principalmente, a constante de velocidade de adsorção. Na maioria dos casos um 

aumento da temperatura implica uma diminuição na quantidade adsorvida, pois 

geralmente a adsorção é exotérmica. Segundo khattri e Singh (1999), o aumento na 

temperatura pode afetar a solubilidade e o potencial químico do adsorvato. Desta forma, 

a alteração na temperatura de um processo conduz a uma mudança na capacidade de 

adsorção.  
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3.5.4.5. Influência do pH 

O pH afeta a adsorção na medida em que determina o grau de distribuição das 

espécies químicas. A intensidade desse efeito pode ser maior ou menor conforme o 

adsorvente, uma vez que as cargas da superfície do adsorvente dependem da sua 

composição e das características da superfície. Um índice conveniente da tendência de 

uma superfície se tornar positiva ou negativamente carregada em função do pH, é o 

valor do mesmo requerido para que a carga líquida do adsorvente seja nula, o chamado 

ponto de carga zero (pHPZC). Para valores de pH inferiores ao pHPZC, a carga superficial 

é positiva e a  adsorção de ânions é favorecida; e para valores de pH superiores ao 

pHPZC, a carga superficial é negativa e a adsorção de cátions é favorecida (APEEL; MA; 

RHUEL, 2003).  

 

3.6. ADSORVENTES 

Uma das características mais importantes de um adsorvente é a quantidade de 

adsorbato que pode acumular e é geralmente calculada a partir das isotermas de 

adsorção. As isotermas de adsorção são relação de equilíbrio à temperatura constante 

entre a quantidade de adsorbato por unidade de adsorvente (qe) e sua concentração em 

equilíbrio (Ce). Os íons metálicos podem ser removidos usando adsorventes. Um bom 

adsorvente geralmente deve possuir uma estrutura porosa (resultando em alta área de 

superfície) e o tempo de equilíbrio de adsorção a ser estabelecido deve ser tão pequeno 

quanto possível para que possa ser usado para remover os resíduos em menor tempo 

(LINSEN, 1970; TIEN, 1994). A seguir são apresentados alguns dos adsorventes, 

geralmente utilizados para o tratamento de águas residuais.  

 A alumina, um gel cristalino poroso sintético, que está disponível na forma de 

grânulos de diferentes tamanhos com área específica (DO, 1998) variando de 200 a 300 

m
2
 g

-1
. A bauxita é uma alumina cristalina porosa naturalmente contaminada com 

caolinita e óxidos de ferro que normalmente possuem área específica (MANTELL, 

1951) variando de 25 a 250 m
2
 g

-1
. A alumina foi estudada por vários pesquisadores 

para remoção de íons metálicos (ADAK et al., 2006; HUANG et al., 2007). 

A sílica gel, preparada pela coagulação do ácido silícico coloidal, resulta na 

formação de grânulos porosos e não cristalinos de diferentes tamanhos. Apresenta uma 

área específica maior (DO, 1998) em comparação com a alumina, que varia de 250 a 
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900 m
2
 g

-1
. Vários pesquisadores como Alexander e McKay (1977) e Allingham et al. 

(1958) investigaram a adsorção de íons metálicos e corantes sobre a sílica, embora as 

capacidades de adsorção fossem elevadas, mas a desvantagem era que a sílica era um 

adsorvente caro (MCKAY et al., 1999). 

As zeólitas são importantes adsorventes microporosos, que são encontrados 

naturalmente ou produzidos de forma sintética iônica (ADEBAJO et al., 2003 ). Eles 

também são considerados como adsorventes seletivos e apresentam propriedades de 

permuta bem como a de adsorção molecular (CAPUTO & PEPE, 2007; CURKOVIC et 

al., 1997). Foram utilizados um grande número de zeólitas para a remoção de corantes e 

íons metálicos (ALPAT et al., 2008). 

Na literatura encontram-se diversos tipos de estudos com aluminossilicatos 

usados como adsorventes de metais pesados. Zeólitas naturais, como a clinoptilolita, 

utilizada para a retirada de chumbo, cádmio e cromo (MIER et al., 2001), terra 

diatomácea utilizada como adsorvente de íons chumbo (AL-DEGS et al., 2001), 

bentonita que age como adsorvente também de íons chumbo (NASEEM., et al 2001). 

Carvão ativado é o adsorvente mais antigo conhecido e geralmente é preparado 

a partir do carvão, conchas de coco, lignita, madeira, etc., usando um ou dois métodos 

básicos de ativação: física e química (BANSAL et al., 1988; CARROT et al., 2003; 

HASSLER, 1963; LILLO-RODENAS et al., 2007; PHAN et al., 2006).  

 

3.7. ADSORVENTES ALTERNATIVOS DE BAIXO CUSTO (AABC) 

Vários pesquisadores estudam novos adsorventes alternativos de baixo custo 

(AABC), a fim de substituir os adsorventes convencionais. Os AABC’s são materiais 

naturais ou resíduos/subprodutos industriais, que podem ser preparados de forma 

sintética, que custam menos e podem ser usados como tal.  

Estes adsorventes são geralmente chamados de substitutos do carvão ativado 

devido ao uso amplo de maneira similar. No entanto, de forma ampla e clara, eles são 

basicamente substitutos de todos os adsorventes caros. Os AABC’s podem ser 

classificados de duas maneiras: (I) com base na sua disponibilidade, ou seja, (a) 

materiais naturais como madeira, turfa, carvão, lignito, etc. (b) resíduos ou subprodutos 

industriais/agrícolas/domésticos, tais como casca de coco, casca de arroz, sementes, 
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lamas, escórias, lamas vermelhas, cinzas volantes etc e (c) produtos sintetizados. (II) 

dependendo da sua natureza, isto é, (a) inorgânico e (b) orgânico (GUPTA & SUHAS, 

2008). 

Os principais fatores que influenciam o equilíbrio de adsorção são a estrutura 

porosa do sólido, sua heterogeneidade e suas propriedades químicas superficiais. O 

fenômeno de adsorção também depende das diferenças entre as propriedades químicas 

do solvente e adsorvato. Dentre os adsorventes promissores utilizados em processos de 

remoção ou minimização de constituintes que podem gerar danos ambientais, destacam-

se as diatomitas.  

As diatomitas são minerais que exibem alta seletividade e uma alta capacidade 

de troca para vários metais pesados, e por esta razão, estão sendo estudadas para a 

remoção destes metais de efluentes industriais (PRADAS et al., 1994).  

A Tabela 5 apresenta um resumo sobre alguns adsorventes não convencionais e 

de baixo custo utilizados em processos de remoção de metais pesados pesquisados por 

alguns autores.   

Tabela 5: Adsorventes não convencionais para a remoção de metais pesados. 

Metal Adsorvente Referência 

Fe
3+

 Carvão ativado de casca de 

coco 

Silva, Dervanoski, 

Haupenthal, Souza, Souza 

Luz (2015) 

Fe
2+

, Fe
3+

 Quitosana cruzada com 

tioureia 

Dai et al (2012) 

Fe
3+

 Argilas naturais e ativadas 

(caulinita, montmorilonita e 

suas formas ativadas 

ácidas) 

Gupta e Bhattacharyya 

(2006) 

Fe
2+

, Fe
3+

 Biomassa de E. Crassipes Carvalho (2012) 

Fe
3+

, Al
3+

 Biomassa da fibra da casca 

de coco verde 

Silva et al. (2013) 

Zn
2+

 Biomassa de N. sativa Al-Tohami et al. (2013) 

Cu
2+

, Cr
3+

, 

Ni
2+

, Pb
2+

 

Merantisawdust Rafatullah et al.  (2009) 

Cu
2+

 Biomassa de P. dulcis Yildiz (2017) 

Pb
2+, 

Cd
2+, 

Ni
2+

 Sawdust Bulut e Tez et al. (2007) 

 



42 

 

 

 

3.8. MATERIAIS ADSORVENTES NATURAIS 

A argila é um material natural, terroso, de granulação fina, que geralmente 

adquire, quando umedecida com água, certa plasticidade. Quimicamente as argilas são 

formadas por silicatos hidratados de alumínio, ferro e magnésio, contendo ainda certo 

teor de elementos alcalinos e alcalinos-terrosos, além de matéria orgânica e outras 

impurezas (SOUSA, 1992).  

As argilas possuem aplicações em diversos setores tecnológicos, a exemplo da 

agricultura e indústrias – cerâmicas, metalúrgica, cosméticos, indústria petrolífera, 

farmacêutica, papel, tintas, entre outras. Dentre suas várias aplicações têm-se destacado 

nos últimos anos seu uso como adsorvente na clarificação de óleos, no tratamento de 

águas residuais e na retenção de agroquímicos (YAGUB et al., 2014).  

Os argilominerais apresentam viabilidade técnico-econômica, decorrente do 

seu potencial de adsorção, que associado à sua disponibilidade abundante as tornam 

adsorventes de baixo custo. A seguir será apresentado um breve estudo das propriedades 

físicas e químicas das bentonitas e diatomitas, principais materiais que são utilizados 

como adsorventes de baixo custo. 

 

3.8.1. Bentonitas 

Bentonita pode ser definida como uma rocha constituída essencialmente por 

um argilo mineral montmorillonítico (esmectítico), formado pela desvitrificação e 

subsequente alteração química de um material vítreo, de origem ígnea, usualmente um 

tufo ou cinza vulcânica em ambientes alcalinos de circulação restrita de água (ROSS & 

SHANNON, 1926).  

Montmorillonita é o argilomineral mais abundante do grupo das esmectitas, 

cuja fórmula química geral é Mx(Al4-xMgx)Si8O20-(OH)4. Possui partículas de tamanhos 

que podem variar de 2 µm a tamanhos bastante pequenos como 0,1 µm em diâmetro, 

com tamanho médio de 0,5 µm e formato de placas ou lâminas. Pertence a família dos 

filossilicatos 2:1, cujas camadas ou lamelas são caracterizadas por estruturas 
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constituídas por duas folhas tetraédricas de sílica com uma folha central octaédrica de 

alumina, que são unidas entre si por átomos de oxigênio que são comuns a ambas as 

folhas (PAIVA et al., 2007). A Figura 2 representa a estrutura da montmorillonita.  

Figura 2: Estrutura de duas lamelas da montmorillonita. 

 

Fonte: ASHAK et al., 2004.  

As folhas tetraédricas são formadas por tetraedro de Si-O com vértices 

compartilhados. Cada tetraedro compartilha três de seus vértices com três tetraedros 

vizinhos, resultando em uma fórmula estrutural de (Si2O5), para a folha. Da mesma 

forma, as folhas octaédricas são compostas por cátions Al
3+

 ligados a ânions O
2-

 e OH
-
, 

resultando em uma fórmula química efetiva de AlO(OH)2. Ou seja, a estrutura cristalina 

da bentonita consiste de duas camadas de tetraedro de Si-O com uma camada de 

octaedro de Al-O entre elas.  

As camadas ou lamelas da montmorillonita apresentam perfil irregular, são 

muito finas, tem tendência a se agregarem no processo de secagem, e apresentam boa 

capacidade de delimitação quando colocada em contato com a água. O empilhamento 

dessas lamelas é regido por forças polares relativamente fracas e por forças de van der 

Waals, e entre essas lamelas existem lacunas denominadas de galerias ou camadas 

interlamelares nas quais residem cátions trocáveis como Na
+
, Ca

2+
, Li

+
, fixos 

eletrostaticamente e com a função de compensar cargas negativas geradas por 

substituições isomórficas que ocorrem no reticulado, como por exemplo, Al
3+

 por 
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Mg
2+

ou Fe
2+

, ou Mg
2+

 por Li
+
. Cerca de 80 % dos cátions trocáveis na montmorillonita 

estão presentes nos espaços interlamelares e 20 % se encontram nas superfícies laterais 

(DANTAS et al., 1984; MENEZES et al., 2008).   

Quando as lamelas individuais de montmorillonita são expostas à água, as 

moléculas de águas solvatam os cátions interlamelares, que são então separadas umas 

das outras. É nesse momento que ocorrem substituições dos cátions inorgânicos naturais 

por cátions metálicos polihidroxilados, dessa forma a bentonita pode ser tratada para 

aumentar sua capacidade de adsorção e degradação de poluentes. Este comportamento é 

chamado de inchamento interlamelar e é controlado pelo cátion associado à estrutura da 

argila.  

A espessura da camada de água interlamelar, varia com a natureza do cátion 

adsorvido e da quantidade de água disponível (BRINDLEY, 1955). Se o cátion é o 

sódio, o inchamento pode progredir desde 9,8 Å, quando a argila é exposta ao ar, a um 

máximo de 40,0 Å, quando a argila é totalmente dispersa em meio líquido (LUMMUS 

& AZAR, 1986). 

No caso das argilas cálcicas ou policatiônicas, a quantidade de água adsorvida 

é limitada e as partículas continuam unidas umas às outras por interações elétricas e de 

massa, conforme visto na Figura 3. A diferença no inchamento das montmorillonitas 

sódicas e cálcicas deve-se a força de atração entre as camadas, que é acrescida pela 

presença do cálcio, reduzindo a quantidade de água que poderá ser adsorvida, enquanto 

que o cátion sódio provoca uma menor força atrativa, permitindo que uma maior 

quantidade de água penetre entre as camadas, e seja então adsorvida (Figura 3). 
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Figura 3: Representação da hidratação da montmorillonita cálcica e da montmorillonita 

sódica. 

 

Fonte: Adaptado de LUMMUS & AZAR, 1986. 

Outras propriedades interessantes da bentonita incluem moderada carga 

negativa superficial, conhecida como capacidade de troca de cátions expressa em 150 

meq/100 g de esmectita, elevada área específica, em torno de 40 m
2
/g, propriedades de 

intercalação de outros componentes entre as camadas e resistência à temperatura e a 

solventes (PAIVA et al., 2007).   

 

3.8.2. Diatomitas 

Diatomitas ou terras de diatomáceas são os restos fossilizados de diatomáceas, 

pequenas algas planctônicas que residem em todas as águas da Terra (WOLF, 2006). As 

diatomitas pertencem ao filo Bacillariophyta e são organismos unicelulares que 

possuem uma parede celular feita quase inteiramente de sílica (SiO2). Esta parede 

celular é formada pelo organismo através da filtração de sílica da água e muitas vezes 

são referidas como o esqueleto do organismo (FULTON, 2000). 

 A morte de um grande número de diatomáceas em uma área leva à 

sedimentação dos minerais presentes nas paredes celulares que levam a grandes 

depósitos adequados para mineração. A propriedade notável desses depósitos é sua alta 

pureza, muitas vezes maior que 85% de sílica (FULTON, 2000). Como resultado, a 

diatomita é não tóxica e inodora, apresenta-se naturalmente em grandes quantidades e 
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em altas purezas, consequentemente está disponível a baixo custo. Entre os materiais 

que ocorrem naturalmente, a diatomita é particularmente interessante devido às suas 

propriedades únicas, como porosidade, alta permeabilidade, tamanho de partícula 

pequeno, baixa condutividade térmica e inércia química (BAILEY et al., 1999).   

Neste sentido, a partir dos últimos anos, estudos mais aprofundados das 

características químicas e das propriedades estruturais das diatomitas vêm despertando 

interesse crescente para sua utilização como agentes de extração de metais pesados e 

podem ser quimicamente modificadas pela introdução de compostos orgânicos e/ou 

inorgânicos específicos em suas estruturas. Dando a elas funcionalidades adequadas 

para direcionar um poluente particular e aumentar dessa maneira a sua capacidade de 

remoção desses poluentes inorgânicos em efluentes líquidos. Sem dúvida, o 

enriquecimento de materiais naturais para a remoção seletiva de poluentes iônicos é 

uma área de pesquisa desafiadora (EDIZ, 2010). 

 

3.8.2.1. Diatomitas: propriedades e suas aplicações 

Materiais potencialmente de baixo custo incluindo diatomitas para a sorção de 

metais pesados foram discutidos na literatura (WANG & CHEN, 2009). Ao avaliar as 

potenciais aplicações desses materiais para a remoção de metais pesados, a 

caracterização do adsorvente é uma questão importante a ser abordada. O principal 

componente da diatomita é o SiO2, com uma porcentagem relativamente pequena de 

outros óxidos, como Al2O3, Fe2O3, MgO e outros. No Brasil, a ocorrência de diatomita, 

na grande maioria dos depósitos, encontra-se em ambientes de água doce, como por 

exemplo, lagos e rios, distribuídos predominantemente na faixa costeira do nordeste 

brasileiro, com dimensões e formas bastante variadas, podendo também ocorrer no leito 

dos rios, estuários e enseadas marinhas, em quase todo o território nacional, sendo que 

as reservas mais importantes encontram-se na Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará 

(FRANÇA e LUZ, 2002). O conteúdo total, no entanto, varia dependendo da fonte (ver 

Tabela 6) e, como resultado, a capacidade deste material para remover íons poluentes da 

água será alterada.  
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Tabela 6: Composição química de diatomita de diferentes fontes no estado do Rio 

Grande do Norte. 

Amostra/Ensaio Jazida de 

Nísia 

Floresta 

Jazida de 

Canoa 

Quebrada 

Jazida de 

Cambito 

Jazida de 

Gaspar 

Perda ao fogo 14,40 17,60 12,50 22,00 

SiO2 82,50 79,70 82,70 72,70 

Al2O3 2,60 2,10 3,80 1,90 

Fe2O3 0,04 0, 10 0,11 0,48 

TiO2 0,03 0, 08 0,10 0,15 

CaO <0,05 0, 07 0,37 0,32 

MgO <0,06 0, 05 0,10 0,15 

Na2O 0,05 0,05 0,03 2,00 

K2O <0,03 <0,03 <0,05 0,11 

MnO <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

CuO <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 

Fonte: Melo, 1989. 

A diatomita comporta-se de forma semelhante à sílica amorfa devido à grande 

quantidade de sílica presente na sua estrutura. Várias técnicas (espectroscopia de 

transformação de Fourier infravermelho de reflexão (DRIFT), espectroscopia Raman de 

piridina adsorvida (Py-Raman), (Py-IR in situ e MAS RMN) são frequentemente usadas 

para identificar as espécies de hidroxilas e os sítios ácidos em superfícies de diatomita. 

Assim, os sítios ácidos de Lewis e Brønsted e várias espécies de hidroxilas incluindo 

grupos hidroxilas isolados, grupos hidroxilas ligados a H e absorção de água foram 

identificados, como pode ser visto na Figura 4 (YUAN et al., 2004). Os sítios ácidos 

encontrados na superfície das diatomitas geralmente resultam de impurezas de argilas 

presentes em terra de diatomáceas (YUAN et al., 2004).  
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Figura 4: Estrutura da superfície de sílica representando os vários tipos de ligações e 

grupos silanol presentes. 

 

Fonte: Adaptado de Al-Ghoutiet al., 2003.   

Geralmente, os grupos hidroxilas são classificados de acordo com sua 

coordenação com o átomo de silício. A maioria dos grupos que envolvem ligações Si-O 

como silanóis ou como siloxanos identificados na superfície ou na estrutura interna da 

sílica amorfa são grupos de silanol simples (Q
3
(OH)), também conhecidos como 

silanóis livres ou isolados. Grupos de silanodiol (Q
2
(OH)), frequentemente referidos 

como silanóis geminais e silanetrióis (Q
1
(OH)) (Figura 5). A notação Q

n
 é uma 

terminologia de RMN onde n denota o número de oxigénios de ponte (Si-O) ligados ao 

átomo de silício central (BERGNA, 1994).  

 

Figura 5: Os vários arranjos de grupos hidroxilas presentes na superfície de diatomita. 

 

Fonte: Autor. 
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As impurezas presentes em diatomitas naturais são contaminantes, que afetam 

desfavoravelmente a adsorção de íons de metais pesados a partir de soluções aquosas 

pelo material (ZHU et al., 2012). Portanto, a modificação da superfície de diatomita 

tornou-se uma necessidade para a otimização do processo de remoção envolvendo 

metais pesados.  

Uma variedade de metodologias podem ser usadas para modificar a superfície 

da diatomita. Ediz et al., 2010 mostrou que as características da diatomita são 

melhoradas para uso em filtração quando calcinadas a 1000 ° C. Demonstrou-se que, 

através deste processo, a densidade assim como a permeabilidade da diatomita também 

foi aumentada de 2,29 para 2,34 g/cm
3
 e de 2,15×10

-14
 para 4,74×10

-13
 m

2
, 

respectivamente (ZHU et al., 2012).  Desta forma, a diatomita calcinada poderia ser 

utilizada com sucesso para fins de filtração.  

A maioria das modificações  citadas aqui diz respeito à funcionalidade 

inorgânica da diatomita. Este foi no passado a maneira mais comum de melhorar a 

seletividade e o desempenho de extração do material. Contudo, o fato de que a diatomita 

pode ser considerada como sílica amorfa abre o caminho para fins de funcionalidade.  

As diatomitas foram usadas como agentes de extração de metais pesados e 

podem ser quimicamente modificadas pela introdução em suas estruturas de 

funcionalidades adequadas para direcionar um poluente particular. Sem dúvida, o 

enriquecimento de materiais naturais para a remoção seletiva de poluentes iónicos é 

uma área de pesquisa desafiadora. A seguir faremos um breve estudo dos tensoativos e 

das microemulsões, assim como o seu papel na modificação de adsorventes naturais 

(argilas e diatomitas) para a remoção de íons metálicos.   

 

3.9. TENSOATIVOS 

3.9.1. Definição  

 Tensoativos são substâncias naturais ou sintéticas, que possuem em sua 

estrutura uma parte lipofílica (ou hidrofóbica) e uma parte hidrofílica, responsáveis pela 

adsorção de moléculas tensoativas nas interfaces líquido-líquido, líquido-gás ou sólido-

líquido de um dado sistema (HUNTER, 1992). A presença destes dois grupos 

funcionais em uma mesma molécula a caracteriza como anfifílica conforme pode ser 

visto na Figura 6.  
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Figura 6: Representação de um tensoativo (molécula anfifílica). 

 

Fonte: Autor. 

Devido às suas estruturas e propriedades, substâncias tensoativas em presença 

de água e óleo, adsorvem-se nas interfaces orientando-se de maneira que o grupo polar 

(parte hidrofílica) fique voltado para a fase aquosa e o grupo apolar (parte hidrofóbica) 

para a fase oleosa, formando um filme molecular ordenado nas interfaces, que reduz as 

tensões interfacial e superficial (TADROS, 2005). E essa natureza da estrutura dos 

tensoativos é responsável pela tendência dessas moléculas se adsorverem em diferentes 

interfaces, líquido-líquido, sólido-líquido e líquido-gás, reduzindo a tensão interfacial 

no meio que se encontram (PROSSER e FRANCES, 2001). 

 

3.9.2. Classificação 

De acordo com a região polar ou hidrofílica, os tensoativos podem ser 

classificados em: tensoativos iônicos (catiônicos e aniônicos); tensoativos não-iônicos e 

tensoativos anfóteros (SHAW, 1975; ATTWOOD e FLORENCE, 1983; ROSEN, 

1983). 

 

3.9.2.1. Tensoativos iônicos 

Os tensoativos iônicos são caracterizados em função da carga elétrica da parte 

hidrofílica, resultando em dois grupos: tensoativos aniônicos e catiônicos. Os 

tensoativos aniônicos quando dissolvidos em água originam íons carregados 

negativamente. Seus principais representantes são os sabões ou alquilalcanoatos que são 

derivados de gorduras animais, ou óleos vegetais, por reações de saponificação, os 

compostos sulfonados, sulfatos e fosfatos (HOLMBERG, 2003; TADROS, 2005).   
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Os tensoativos catiônicos quando dissolvidos em água originam íons 

carregados positivamente. Nesta classe destacam-se os sais de amônio quaternários 

(solúveis tanto em meio ácido como em meio alcalino, proporcionando aumento de 

viscosidade e ação bactericida) e aminas de cadeias longas utilizadas como óleo 

lubrificantes, como inibidores de corrosão em superfícies metálicas e como coletores de 

flotação na indústria de minérios (HOLMBERG, 2003; TADROS, 2005).   

 

3.9.2.2. Tensoativos não-iônicos 

Esta classe de tensoativos não fornece íons em solução aquosa e a sua 

solubilidade em água se deve á presença, em suas moléculas de grupos hidróxi ou 

polioxietilênicos contidos na estrutura. Os tensoativos não-iônicos mais comuns são os 

referidos tensoativos etoxilados, tensoativos à base de óxido de etileno (HOLMBERG, 

2003; TADROS, 2005).  

 

3.9.2.3. Tensoativos anfóteros 

Esses tensoativos apresentam caráter aniônico ou catiônico, dependendo do pH 

do meio. Em pH ácido se apresentam como tensoativo catiônico, e em pH básico atuam 

como tensoativo aniônico. Como exemplo, podemos citar betaínas e aminoácidos, como 

os principais tensoativos representantes desta classe (HOLMBERG, 2003; TADROS, 

2005).  

 

3.10. MICROEMULSÕES (MES) 

3.10.1. Introdução 

Microemulsões (MEs) são sistemas termodinamicamente estáveis e 

isotropicamente translúcidos de dois líquidos imiscíveis, usualmente água e óleo, 

estabilizados por um filme interfacial de tensoativos, localizados na interface óleo/água 

(ABOOFAZELI et al., 1993; CONSTANTINIDES et al., 1994; HO et al., 1996).A 

formação de uma ME geralmente envolve a combinação de três a cinco componentes, 

tais como, tensoativo, fase aquosa, fase oleosa, eletrólito e, quando necessário, o 
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cotensoativo (OLIVEIRA et al., 1997; DALMORA et al., 1999; LAWRENCE et al., 

1994) 

A principal característica das MEs é formar espontaneamente a fase interna por 

homogeneização suave dos compostos da fórmula. Sua estabilidade termodinâmica 

oferece vantagens sobre as dispersões instáveis, tais como as suspensões e emulsões, 

podendo ser utilizada por tempo muito mais amplo (OLIVEIRA et al., 1997; 

CONSTANTINIDES et al., 1994; DALMORA et al., 1999). As MEs são geralmente 

caracterizados como agregados esféricos e com diâmetros menores que 1400 Å, 

tipicamente da ordem de 100 Å (BHARGAVA et al., 1987; LANGEVIN, 1988). Além 

dos agregados esféricos, outros tipos de estruturas internas, como as bicontínuas e 

bicontínuas tubulares foram demonstradas (BERNI et al., 2002; ZEMB, 1987).  

Devido ao pequeno tamanho das gotículas as MEs são termodinamicamente 

estáveis (LANGEVIN, 1988). O tamanho da gotícula de uma ME é em média de 10-300 

nm aproximadamente 100 vezes menor do que o tamanho médio das gotículas de 

emulsões, que é em torno de 1-10µm (KAWAKAMI et al., 2002a; KAWAKAMI et al., 

2002b; LANGEVIN, 1988). Daí a razão das MEs serem translúcidas, ou seja, 

opticamente límpidas, o que se justifica pelo fato de o diâmetro médio das gotículas 

serem menor do que   ⁄  do comprimento de onda da luz incidente. Com isso, as 

mesmas não espalham luz e o sistema fica transparente (LANGEVIN, 1988; ROSANO, 

1974).  

 

3.10.2. Tipos de microemulsões 

As microemulsões podem ser classificadas de acordo com a estrutura de suas 

micelas em três tipos: água em óleo (A/O); óleo em água (O/A); e bicontínuas. Porém 

para a formação de uma estrutura de micela intumescida (de água ou óleo) regular 

(O/A) ou reversa (A/O) é possível apenas em ME´s muito diluídas (DAMASCENO et 

al., 2011).  

A Figura 7 representa aleatoriamente os diferentes tipos de estruturas 

encontradas em um sistema microemulsionado; onde a Região A corresponde a uma 

microemulsão que é rica em água com micelas do tipo óleo em água (O/A); Região B: 

microemulsão rica em óleo com micelas do tipo água em óleo (A/O); Região C: 
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microemulsão apresentando estrutura bicontínua (O/A e A/O); Região D: microemulsão 

rica em tensoativo, possivelmente apresentando estruturas lamelares (SCHULMAN & 

ROBERTS, 1982).  

Figura 7: Tipos de microemulsões esquematizadas pelo diagrama de fases. 

 

 

Fonte: Autor.  

 

3.10.3. O Diagrama de Fases 

O diagrama de fases descreve em que condição experimental é possível se 

obter microemulsões e as regiões limites de transição entre emulsões, fases separadas e 

microemulsões O/A e A/O. Ou seja, representa a relação entre a composição, o aspecto 

e o número de fases apresentadas por determinada mistura (LAWRENCE & REES, 

2000).  

 

3.10.3.1. Sistemas de fases ternários e quaternários 

Um diagrama de fases Ternário representa o sistema em equilíbrio contendo 

três componentes, em que cada vértice do triângulo representa 100 % de um 

componente em particular (Figura 8a). De tal modo, que a soma dos seus lados 

perpendiculares é igual a sua altura (SILVA et al.,2009).  

Outra forma de representar o sistema é através do diagrama de fases 

quaternário (Figura 8b), onde tensoativo, co-tensoativo e água estão representados nos 

vértices do triângulo e o óleo na projeção bidimensional do mesmo (THEVENIN et al, 
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1996; ROSOFF, 1998). Sendo dessa forma formado por quatro constituintes: tensoativo, 

cotensoativo, fase óleo e fase aquosa (PAUL & MOULIK, 2001; TENJARLA, 1999). 

Este tipo de sistema é representado por um tetraedro.  

 

3.10.3.2. Sistemas pseudoternários 

Como as MEs são compostas, geralmente por quatro componentes: água, óleo, 

tensoativo e cotensoativo; tornaria mais difícil a sua interpretação envolvendo 

diagramas tridimensionais. Neste caso, agrupam-se dois constituintes de modo que a 

relação água/tensoativo ou a relação cotensoativo/tensoativo sejam constantes (Figura 

8c) (FRIBERG, 1977). Geralmente, a relação água/tensoativo é utilizada em estudos de 

difusão da luz e a relação tensoativo/cotensoativo, no estudo do comportamento de fases 

da microemulsão que se forma. Sendo dessa forma, mais adequado chamar diagramas 

de fases pseudoternários (DFPT) (GUIMARÃES, 2013).  

 

Figura 8: Construção de diagramas de fases para a representação de sistemas 

microemulsionados (SME) para (a) Ternários, constituído por tensoativo, fases oleosa e 

aquosa, (b) Quaternário, é uma extensão de diagramas de fases ternários sendo 

constituído por tensoativo, co-tensoativo e fases oleosa e aquosa, (c) Pseudoternários, 

agrupam-se dois constituintes de modo que a relação água/tensoativo ou a relação 

cotensoativo/tensoativo sejam constantes. 

 

 Fonte: Adaptado Rossi et al, 2007. 

 

3.10.4. Sistema de Winsor 

De acordo com a classificação de Winsor (1948) e dos tipos de fases temos 

quatro tipos de sistemas (Figura 9):  
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 Winsor I (WI): ocorre quando uma porção da fase oleosa está em 

equilíbrio com o sistema microemulsionado, apresentando um excesso 

de óleo na porção superior do sistema, formando um sistema bifásico; 

 Winsor II (WII): também bifásico, porém apresentando um excesso de 

água na porção inferior do sistema que está em equilíbrio com o sistema 

microemulsionado; 

 Winsor III (WIII): O sistema está em equilíbrio com excesso tanto de 

óleo quanto de água, formando um sistema trifásico; 

 Winsor IV (WIV): Ocorre quando não há excesso de fase aquosa ou 

oleosa, formando um sistema homogêneo e monofásico (WINSOR, 

1948).  

 

Figura 9: Classificação do sistema de Winsor. 

 

Fonte: Autor. 

 

O sistema tipo Winsor IV é o foco principal durante a preparação de um 

sistema microemulsionado, pois a adição de cotensoativos não apenas diminui o valor 

do BHL (Balanço Hidrofílico e Lipofílico) dos tensoativos empregados, mas também 

ajusta a conformação geométrica do tensoativo na interface para facilitar a formação da 

ME (HO et al., 1996; LANGEVIN, 1988).  
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3.11. TRATAMENTOS DE EFLUENTES CONTENDO METAIS PESADOS 

UTILIZANDO MATERIAIS NATURAIS TRATADOS SUPERFICIALMENTE POR 

MICROEMULSÕES 

Muitos métodos de descontaminação por metais pesados estão sendo 

estudados, dentre estes os métodos de modificação de argilas e diatomitas por 

tensoativos tem se destacado por estes sereum adsorventes de baixo custo e grande 

disponibilidade.  

O processo de remoção de metais pesados e/ou outros poluentes utilizando 

diatomitas tratadas com microemulsões vendo sendo estudado pelo Laboratório de 

Tecnologia de Tensoativos (LTT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Estudos realizados por Moura et al., (2001), Oliveira (2015) mostraram a 

eficiência do processo de adsorção pelas diatomitas tratadas. São poucos os estudos 

encontrados na literatura que utilizam as argilas tratadas superficialmente com 

microemulsões. Podemos citar dentre os poucos encontrados: 

Oliveira (2015) utilizou a diatomita tratada com microemulsões como 

adsorvente para remoção de enxofre no diesel. Girardi (2013) verificou uma 

oportunidade de contribuição na área da modificação superficial das argilas cauliníticas 

pela inserção de substâncias entre os espaços lamelares, de forma a favorecer a 

interação com outras substâncias presentes na fase aquosa, conferindo a estabilidade 

verificada pela viscosidade da suspensão.  

E finalmente, Li et al., (2009) utilizaram diatomita modificada por 

microemulsão (DMM) e óxido de manganês (MnD) para a remoção do íon de cromo 

(III) da solução aquosa.  

Tendo em vista, o avanço tecnológico ocorrido nos últimos anos trazendo 

consigo problemas de contaminação de sistemas aquáticos (rios, lagos, reservatórios, 

etc.) por metais pesados, esta pesquisa busca estudar o tratamento de adsorventes 

naturais (argilas e diatomitas) por sistemas microemulsionados, a fim de aumentar sua 

eficácia no processo de adsorção de íons de Fe (III), Pb (II) e Cr (VI).  Este tratamento 

utiliza uma combinação de tensoativo não-iônico, querosene, álcool butílico e água 

destilada para formar o sistema microemulsionado.  
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos empregados para a obtenção 

das soluções de metais, sistemas microemulsionados, modificação dos materiais e dados 

experimentais relevantes para a compreensão do processo de remoção dos íons 

metálicos por adsorventes impregnados com microemulsão.  

A técnica analítica para a determinação da concentração de metais nas 

soluções, espectrometria de absorção atômica, será também apresentada, dando enfoque 

às condições operacionais para cada metal em estudo.  

 

4.1. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

Para o desenvolvimento e execução deste trabalho foram utilizados os 

seguintes equipamentos e acessórios:  

 

 Agitador de tubos (Phoenix, modelo AP 56); 

 Agitador magnético com aquecimento (Geaka, modelo AA-1840); 

 Agitador mecânico (Tecnal, modelo TE-139); 

 Balança analítica (Precisa, modelo 240 A); 

 Balança semi analítica (Coleman, modelo 25993); 

 Banho termostatizado com agitação do tipo Dubnoff (Tecnal, modelo 

053);  

 Centrífuga (marca Excelsa 3, modelo 280H).  

 Espectrômetro de Absorção Atômica por Chama, marca Varian, modelo 

SpectrAA 220; 

 Estufa (Biomatic); 

 Lâmpadas de catodo oco de Chumbo (marca Perkin Elmer); 

 Lâmpadas de catodo oco de Cromo (marca Perkin Elmer); 

 Lâmpadas de catodo oco de ferro (marca Perkin Elmer); 

 pHmetro (marca Tecnopon, modelo mPA210); 

 Vidrarias e outros materiais comuns em um laboratório de química; 
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4.2. REAGENTES E SOLUÇÕES 

Foram utilizados reagentes de grau analítico para o desenvolvimento deste 

trabalho, com exceção do querosene (Petrobrás-composição química: hidrocarbonetos 

parafínicos – mínimo 70 %, hidrocarbonetos aromáticos – máximos 20 % e 

hidrocarbonetos olefínicos – máximo 5 %; densidade < 1g/cm
3
; viscosidade 2.7 Cst a 

20ºC; destilação: 150-300 ºC a 760 mmHg), que foi utilizado sem prévia purificação.  

Os demais reagentes estão listados a seguir:  

 Ácido clorídrico 37 %, marca Dinâmica; 

 Hidróxido de sódio 97 %, marca Synth;   

 Solução padrão 1000 mg L
-1

 de FeCl3.6 H2O (cloreto de ferro III 

Hexahidratado), marca Synth; 

 Solução padrão 1000 mg L
-1

 de K2Cr2O7 (dicromato de potássio), marca 

Synth; 

 Solução padrão 1000 mg L
-1

 de Pb(NO3)2 (nitrato de chumbo II), marca 

Reagen; 

 Tensoativo não iônico: álcool láurico etoxilado (UNITOL 90), produzido 

pela Oxiteno;  

 Co-tensoativo: Álcool butílico - 99,4 % P.A. marca Vetec; 

 

4.3. DETERMINAÇÃO DA REGIÃO DE MICROEMULSÃO 

Através da utilização do diagrama pseudoternário foram identificadas e 

delimitadas as regiões de Winsor. Os sistemas microemulsionados foram obtidos de 

acordo com a técnica do componente ativo (tensoativo + co-tensoativo) titulada nas 

fases água e óleo, conforme representada na Figura 10. Todos os pontos limites das 

curvas de solubilidade para cada região de Winsor foram determinados pelo balanço de 

massa, a fim de construir o diagrama de fase pseudoternário. Os sistemas tem como 

tensoativo o Ultrol L90, n-butanol como co-tensoativo, querosene como fase oleosa e 

água como fase aquosa. A razão cotensoativo/tensoativo foi fixada em 0,5 (ROBERTO 

et al., 2013).  
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Figura 10: Diagrama pseudoternário mostrando os pontos de titulação e as misturas C/T, 

óleo e água que serão titulados para a obtenção da região de microemulsão. 
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Fonte: Autor.  

Para este trabalho, após a obtenção do diagrama de fase pseudoternário, foram 

escolhidos três diferentes formulações na região de microemulsão. As formulações 

escolhidas são micelas do tipo direta, inversa e bicontínua. A Tabela 7 mostra os 

percentuais e o tipo de micela de cada formulação. 

Tabela 7: Tipos de micelas e composição percentual das microemulsões obtidas na 

construção do diagrama de fases. 

Microemulsão 

 

Tensoativo/ 

Cotensoativo 

(C/T) 

(%) 

Fase 

Orgânica 

(%) 

Fase 

Aquosa 

(%) 

Razão 

C/T 

 

MD 

(Micela direta) 

40 5 55 0,5 

MI 

(Micela 

inversa) 

40 55 5 0,5 

MB 

(Micela     

Bicontínua) 

40 30 30 0,5 
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4.4. CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 

A etapa de caracterização dos sistemas microemulsionados tem como objetivo 

verificar se os sistemas propostos se adequam à aplicação e auxiliar na interpretação dos 

resultados de adsorção dos íons metálicos estudados. Os sistemas microemulsionados 

foram caracterizados por análises de diâmetro de gotícula, tensão superficial e 

espectroscopia no infravermelho (FTIR).  

 

4.4.1. Medidas de Tamanho de Gotícula 

Os tamanhos de gotículas das micelas foram encontrados através do Zeta-

Meter System 3.0+ (Zeta-Meter Inc., USA), que utiliza a técnica de espalhamento 

dinâmico de luz e é capaz de detectar estruturas entre 2 nm a 3 µm.  

 

4.4.2. Medidas de tensão Superficial 

As medidas de tensão superficial foram determinadas a partir do método da 

pressão máxima da bolha, num tensiômetro QC-6000 da SensaDyne (Chem-

DyneResearcorp., USA), auxiliado pelo software versão 1.21. Os resultados são 

expressos em mN.m
-1

 (ou dyn.cm
-1

).  

 

4.5. MATERIAIS TRATADOS COM MICROEMULSÃO 

Os materiais estudados são diatomita, bentonita sódica e bentonita comercial. 

A Diatomita é procedente do município de Maxaranguape, Rio grande do Norte, e foi 

obtida em sua forma bruta, calcinada a 850 °C e triturada em moinho de martelos. A 

bentonita sódica é procedente da Jazida de Primavera – Boa Vista-PB. A bentonita 

comercial (Sigma Aldrich) apresentando as seguintes características: em pó, de cor 

branco para cinza, apresentando pH de 9,89. Possuem como principais características o 

alto poder de inchamento, até 20 vezes o seu volume inicial. Durante todo o 

procedimento experimental foi utilizada a mesma amostra de bentonita comercial.  

Para incorporar a microemulsão nos materiais foi pesado 10,0 g (diatomita, 

bentonita sódica ou comercial) e em seguida adicionou-se 30 mL de microemulsão e 
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após 20 minutos de embebimento, levou-se essa mistura à estufa por 48 h numa 

temperatura de 65 ° C, garantindo, assim, a secagem dos materiais tratados. 

A quantidade de microemulsão adsorvida em cada material foi determinada por 

cálculo de balanço de massa, no qual pesou-se os materiais antes do embebimento e 

após o processo de secagem.  

 

4.6. ENSAIOS DE ADSORÇÃO EM BANHO FINITO 

A eficiência de adsorção de metais na forma iônica, solubilizados no meio 

aquoso, por parte dos materiais naturais e tratados são realizados em ensaio no banho 

finito. Para este estudo foram utilizados vários erlemeyer e a eles se adicionou 1,0 

grama do material natural ou tratada e 100 mL da solução metálica numa concentração 

de 10 mg L
-1

 ou ppm. 

 Os experimentos ocorreram durante 2h numa temperatura de 60°C e com 

agitação de 126 rpm. Após este procedimento, a suspensão foi filtrada e a concentração 

de metal na solução foi determinada por Espectrofotometria de Absorção atômica por 

Chama (FAAS) e assim, se obteve a eficiência de adsorção dos metais nas argilas. Esses 

experimentos foram realizados em duplicatas.  

O parâmetro avaliado foi a capacidade de adsorção (q), em mg g
-1

, que é obtido 

através de um balanço de massa entre a concentração inicial do adsorvato (Co), em mg 

L
-1

, a concentração do adsorvato no equilíbrio (Ce), em mg L
-1

, o volume de solução 

utilizado (V), em L,  e a massa de adsorvente (W), em g. A equação (1), descreve esse 

balanço: 

 

   
     –      

 
                           (1) 
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4.7. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE METAIS POR 

ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA POR CHAMA (FAAS) 

Espectrofotometria de Absorção Atômica (AAS) tem como princípio 

fundamental a medida da intensidade da radiação eletromagnética, proveniente de uma 

fonte de radiação primária por átomos gasosos no estado fundamental (KRUG et al., 

2004).  

Quando uma determinada quantidade de energia é transmitida ao átomo, o 

átomo absorve a energia e um elétron da camada externa é promovido para um orbital 

de energia superior, originando uma configuração eletrônica menos estável, o chamado 

estado excitado. Devido à instabilidade desta configuração, o átomo irá regressar ao seu 

estado fundamental imediata e espontaneamente. O elétron ao regressar à sua posição 

estável no orbital, irá emitir radiação com energia equivalente à inicialmente absorvida 

no processo de excitação (FARIA, 2012; MUSTRA, 2009). A Figura 11 ilustra o 

processo de excitação, devido ao fornecimento de energia, e de decaimento espontâneo. 

Figura 11: Processo de excitação e decaimento do elétron. 

Fonte: Faria, 2012. 

 

Em um espectrômetro de absorção atômica por chama (FAAS) a solução da 

amostra é aspirada e nebulizada na forma de aerossol em uma câmara de nebulização. 

Esse aerossol é formado por pequenas gotículas dispersas em gás que entram na câmara 

de nebulização e chegam ao queimador arrastado pelos gases combustível e oxidante. 

Sob a elevada temperatura do ambiente da chama as partículas são volatilizadas e, em 

seguida, atomizadas (conversão da espécie volatilizada em átomos livres). Assim, a 

finalidade da chama é transformar íons e moléculas em átomos no estado fundamental.  



63 

 

O tipo de chama mais utilizado em FAAS é a mistura ar-acetileno, numa 

proporção relativamente alta de oxidante em relação ao combustível (chama azul), 

porém também se utiliza chama de óxido nitroso-acetileno (KRUG et al., 2004). Um 

esquema do espectrômetro de absorção atômica por chama e seus principais 

componentes são demonstrados pela Figura 12.  

Figura 12: Esquema de um espectrômetro de absorção atômica por chama. 

 

Fonte: Kruget al., 2004. 

Para a leitura do cromo, ferro e chumbo foram utilizadas chamas de ar-

acetileno, onde o ar funciona como comburente e o acetileno como combustível. Deve-

se evitar trabalhar com a concentração da amostra próxima ao limite de detecção do 

método.  

 

4.8. CARACTERIZAÇÃO DO ADSORVENTE DIATOMITA 

O material adsorvente foi caracterizado através das seguintes técnicas de 

análises: Fluorescência de raios X (FRX), Difração de raios X (DRX), Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), Medida de Área Específica por fisissorção de N2 (área 

BET), Análise Térmica Diferencial e Termogravimétrica (ATD/ATG), Espectroscopia 

de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Essas são as técnicas utilizadas 

para avaliar a estrutura morfológica e química do adsorvente empregado. As 

caracterizações utilizadas possibilitaram a compreensão dos mecanismos envolvidos na 

adsorção dos compostos estudados.    
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4.8.1. Fluorescência de Raios X (FRX) 

Na espectrometria de fluorescência de raios X uma fonte de radiação de 

elevada energia (radiação gama ou radiação X) provoca a excitação dos átomos da 

substância que pretende-se analisar.  

Quando um átomo no estado fundamental fica sob a ação de uma fonte externa 

de energia, ele absorve esta energia, promovendo elétrons a níveis mais energéticos. 

Neste estado, o átomo estará numa situação instável, chamada “Estado Excitado”. Esta 

energia envolvida na absorção é uma característica específica de cada elemento, 

permitindo a sua identificação e correspondente quantificação.  

A composição química da diatomita foi obtida por fluorescência de raios X, em 

um equipamento Bruker S2 Ranger, do Laboratório de Peneiras Moleculares 

(LABPEMOL) da UFRN. 

 

4.8.2. Difração de Raios X (DRX) 

A difratometria de raios X fornece uma análise qualitativa das fases cristalina 

presentes numa determinada amostra, com uma sensibilidade acima de 0,5 %, 

dependendo do grau de cristalinidade de cada fase. Quanto mais adequada à 

cristalinidade da fase, maior é a sensibilidade. Neste caso, além das fases cristalinas do 

material, verifica-se o caráter amorfo da diatomita.  

Considerando-se dois ou mais planos de uma estrutura cristalina, as condições 

para que ocorra a difração de raios X (interferência construtiva ou numa mesma fase) 

vão depender da diferença de caminho percorrida pelos raios X e o comprimento de 

onda da radiação incidente. Esta condição é expressa pela lei de Bragg, equação 2:  

n.λ = 2. dhkl.  Sen Ө            (2) 

Onde λ corresponde ao comprimento de onda da radiação incidente, n é a 

ordem de difração, d é à distância interplanar para o conjunto de planos hkl (índice de 

Miller) da estrutura cristalina e Ө ao ângulo de incidência dos raios X.  

As amostras foram caracterizadas por difração de raios X (DRX) em um 

difratómetro Bruker D2 Phaser utilizando radiação de cobre (CuKα; λ= 1, 54 Å) com 
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um filtro de Ni, a uma tensão de 30 KV, corrente de 30 mA do Laboratório de Peneiras 

Moleculares (LABPEMOL) da UFRN. Os dados foram coletadas na faixa de 2Ө de 10 a 

80 graus.  

 

4.8.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Essa técnica possui como função geral o estudo morfológico da superfície e 

dos grãos que compõe os materiais. Mais especificamente a investigação da forma e 

rugosidade dos grãos, a presença de fases não misturadas ou sintetizadas.   

A caracterização morfológica da diatomita foi feita por Microscopia Eletrônica 

de Varredura, modelo TM 3000, marca Hitachi e foram registradas micrografias com 

aumento de 500X até 3000X para as amostras. O Microscópio Eletrônico de Varredura, 

MEV (ScanningElectronMicroscope, SEM) é um equipamento versátil que permite a 

obtenção de informações estruturais e químicas de amostras diversas.  

As amostras foram depositadas em uma fita de carbono e, em seguida, 

metalizadas com ouro para se obter condutividade elétrica o suficiente para evitar 

acúmulo de elétrons na superfície da amostra, o que causa efeitos negativos na 

qualidade das imagens. Após a metalização, as amostras foram analisadas por meio do 

uso de um feixe de elétrons, gerados a partir de um filamento de tungstênio. Esta análise 

foi realizada no Departamento de Engenharia de Materiais (DEMat) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

4.8.4. Análise Termogravimétrica (TG) 

A análise termogravimétrica (TG) é baseada principalmente, no estudo da 

variação de massa de uma amostra, resultante de uma transformação química ou física 

em função do tempo ou da temperatura. A amostra é aquecida em um ambiente no qual 

a variação de temperatura é programada.  

As análises termogravimétricas (TG/DTG) dos materiais em estudo foram 

realizadas em um sistema de análise térmica do Instituto de Química 

(IQ/UFRN/Natal/RN), modelo SDTQ600 da TA Instruments, utilizando-se atmosfera 
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dinâmica de nitrogênio na vazão de 100 mL min
-1

 a uma razão de aquecimento de 10 °C 

min
-1

, na faixa de temperatura ambiente até 1000 °C. Em todas as análises foram 

utilizados cadinhos de platina e uma massa de amostra de aproximadamente 10 mg.   

 

4.8.5. Espectroscopia de absorção no Infravermelho (FTIR) 

Na análise por espectroscopia de infravermelho com transformada em Fourier 

(FTIR), a molécula para interagir com radiação infravermelho, deve ter um momento 

dipolar permanente e deve vibrar sobre uma ligação química (mudando o comprimento 

ou o ângulo da ligação),  ou rotacionar sobre um eixo perpendicular à ligação. 

(FIORINI, 2000).  

As análises de FTIR foram realizadas para determinar os estiramentos 

presentes nas amostras de diatomitas antes e após o tratamento com ME’s, bem como 

para detectar as bandas que indicam a presença de grupamentos orgânicos provenientes 

das ME’s e obter informações como a presença de quartzo, caulinita, água, as ligações 

entre os silícios presentes nos tetraedros com os oxigênios a eles ligados, vibrações das 

ligações entre os alumínios e os oxigênios e hidroxilas presentes no material adsorvente.  

As amostras foram analisadas em um aparelho IRAffinity-1 fabricado por 

Shimadzu; acoplado a um módulo HATR MIRacle com prisma de ZnSe, utilizando-se de 

um feixe infravermelho médio, com comprimento de onda variando de entre 2,5 e 50 

µm, fornecendo assim uma faixa de número de ondas de 4000 a 500 cm
-1

. 

 

4.8.6. Área Específica da Diatomita 

A técnica de análise textural foi adsorção-dessorção de gases, no caso, 

nitrogênio a -195, 829 °C numa camada monomolecular em condições de equilíbrio e a 

uma pressão de nitrogênio abaixo de 1 atm. Sabendo-se a quantidade adsorvida e a área 

ocupada por uma molécula de N2, a área específica do sólido pode ser calculada através 

da equação de BET.  

As análises texturais presentes nesta dissertação foram realizadas no 

Laboratório de Peneiras Moleculares (LABPEMOl) da UFRN, em um equipamento do 
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modelo ASAP 2020, marca QuantachromeInstruments. A massa de amostra foi de 

0,9292 g pré-tratada a 200 °C por 4 horas.   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Este capítulo constitui a apresentação e discussão dos resultados obtidos 

experimentalmente visando a otimização e compreensão do processo de remoção dos 

íons Fe (III), Pb (II) e Cr (VI), que se encontra na forma de Cr2O7
2-

, por adsorventes 

naturais impregnados por microemulsão.  

 A primeira etapa do estudo foi avaliar a eficiência de remoção dos adsorventes 

naturais (bentonitas e diatomitas) desses íons metálicos sem o tratamento. A segunda 

etapa buscou desenvolver uma metodologia para a impregnação do sistema 

microemulsionado sobre o adsorvente.  

 Após a obtenção dos adsorventes impregnados por microemulsão, passou-se a 

avaliar a eficácia do tratamento aplicado e a caracterizar tanto o sistema 

microemulsionado quanto o adsorvente que teve a melhor eficiência de remoção. Por 

fim, estudou-se alguns parâmetros como o pH, massa e volume, afim de se obter os 

melhores resultados possíveis.  

 

5.1. ADSORÇÃO NOS MATERIAIS NATURAIS 

Quanto à adsorção dos íons Fe (III), Pb (II) e Cr (VI) pelos adsorventes 

naturais estudadas identificou-se dois mecanismos de adsorção distintos. Nas argilas 

bentonitas, sódica e comercial, os íons se adsorvem pelo mecanismo de troca iônica 

entre o íon metal presente no meio e os cátions presente na região interlamelar da argila. 

Adicionalmente, a hidratação dos cátions interlamelares causa o acúmulo de moléculas 

de água no espaço interlamelar das argilas e seu consequente inchamento ou expansão, 

aumentando as distãncias interlamelares. Enquanto que para a diatomita, a adsorção se 

dá de forma direta entre os grupos hidroxilas e silanóis, localizados na superfície do 

adsorvente, e os íons metálicos presentes em meio aquoso. 

Analisando a Tabela 8 a seguir, é possível perceber que numa ordem crescente 

de eficiência de adsorção, a bentonita comercial é a que menos adsorve os íons 

metálicos e que as melhores capacidades de adsorção foram obtidas para a bentonita 

sódica e a diatomita. Como já explicado, a adsorção nos dois tipos de bentonitas se dar 

através do fenômeno de troca iônica entre os íons presentes nas regiões interlamelares 

da montmorilonita, nas quais residem cátions trocáveis como (Na
+
, Ca

2+
 e Li

+
), com os 

íons Fe (III), Pb (II) e Cr (VI) presentes na solução. Esse fenômeno pode ser explicado 
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pela alta Capacidade de Troca Catiônica (CTC) dessas argilas, que apresentam cargas 

negativas, favorecendo a troca de cátions entre si e o meio aquoso.  

Tabela 8: Capacidade de adsorção dos íons metálicos e eficiências de remoção dos três 

tipos de materiais sem tratamento: [Fe (III)]=[Pb(II)]=[Cr(VI)] = 10 mg L
-1

; temperatura 

= 60 °C; velocidade de agitação = 126 rpm; massa de adsorvente = 1,0 g; Volume = 100 

mL. 

Amostra Capacidade máxima de 

adsorção (q = mg/g) 

 Eficiência de Remoção 

(%) 

Metais Ferro Chumbo Cromo Ferro Chumbo Cromo 

Bentonita Sódica in 

natura 

0,3923 0,4107 0,3805 39,23 41,07 38,05 

Bentonita comercial in 

natura 

0,1892 0,2849 0,2530 18,92 28,49 25,30 

Diatomita in natura 0,6677 0,4387 0,3992 66,77 43,87 39,92 

 

De acordo com a Tabela 8, nota-se que os íons metálicos são mais adsorvidos 

na bentonita sódica que na bentonita comercial. Esse comportamento é explicado pelo 

maior teor de sódio na bentonita sódica, fazendo aumentar o poder de troca iônica, o 

que resulta numa maior quantidade de substituição entre os íons presentes na solução 

junto ao sódio da argila, aumentando assim, a eficiência de adsorção. Outro fenômeno 

importante a ressaltar, é que o sódio aumenta a capacidade de inchamento da argila 

quando em contato com as soluções aquosas, tornando a área específica maior, o que 

resulta em maior eficiência de adsorção. 

Com esses dados é possível perceber que a bentonita sódica tem o mesmo 

potencial de adsorver os íons Fe (III), Pb (II) e Cr (VI), não havendo diferença no valor 

de eficiência, enquanto a bentonita comercial adsorve maiores quantidades dos íons Pb 

(II) e Cr (VI). Tal fenômeno pode ser explicado devido á natureza do adsorvente e dos 

íons metálicos, além do balanço de carga que deve haver entre as argilas e os íons 

metálicos, por exemplo, para haver o balanço de carga entre as argilas e os íons, é 

necessário um íon Fe (III) para cada três íons de sódio substituídos, enquanto um íon de 

chumbo necessita de dois íons sódios substituídos, havendo dessa forma uma maior 

porcentagem de remoção dos íons chumbo. Assim, a bentonita comercial atrai maiores 

quantidade de chumbo, tornando o valor de eficiência de adsorção maior para este íon. 

A equação 3 representa o mecanismo de adsorção por troca iônica:  
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2 M
X+

---argila + Pb
2+→ Pb

2+
---argila + 2 M

X+
                  (3) 

Conforme visto na equação acima, os cátions inorgânicos naturais são 

substituídos por metais polioxocátions. Com isso, as substituições dos cátions Na
+
 da 

argila bentonita sódica pelos cátions inorgânicos, são rápidas obtendo-se complexos 

argila-composto inorgânico.  

Observa-se também que a diatomita adsorve os íons Fe (III), Pb (II) e Cr (VI). 

O fenômeno de adsorção desses íons na água junto à diatomita se dá pela presença dos 

grupos de carga negativa - hidroxilas e silanóis - presentes na superfície desta argila. 

Como a adsorção neste caso, acontece através da interação atrativa direta entre as cargas 

positivas e negativas, a adsorção nesse tipo de interação é mais favorável que a 

interação do tipo troca iônica, resultando numa maior eficiência de adsorção para a 

diatomita quando comparada as duas bentonitas estudadas. 

Quanto à preferência em adsorver os íons Fe (III) ou Pb (II), provavelmente 

este comportamento se deve ao Nox do ferro (Nox = 3+), que por ser maior que o do 

chumbo (Nox = 2+), é mais atraído pelas cargas negativas existentes na superfície da 

diatomita. Com ressalva ao Cr (VI), que apesar de possuir um estado de oxidação mais 

alto (nox = 6+), teve uma menor eficiência, provavelmente por apresentar-se na forma 

de dicromato (Cr2O7
2-

).  

 Comparando os três materiais estudados para a remoção dos íons Fe (III), Pb 

(II) e Cr (VI), se observa que a diatomita se destaca por apresentar maior eficiência de 

adsorção junto a esses íons, sendo explicado pela interação atrativa direta entre a 

superfície negativa da diatomita junto aos metais citados ser mais favorável que a 

interação de troca iônica existente nas bentonitas. O íon ferro apresenta maior valor de 

eficiência de adsorção devido a uma maior carga positiva que o íon chumbo. 

No processo de remoção dos íons Cr (VI) envolvendo a diatomita, observa-se 

também que ocorre a difusão intrapartícula resultando numa maior capacidade de 

adsorção em relação às bentonitas, tal fenômeno pode ser explicado em termos de 

aumento da carga positiva dos íons hidrônio (H3O
+
) na superfície da diatomita em baixo 

pH devido à hidrólise que ocorre durante o mecanismo de adsorção (2 H2O 
←
→ H3O

+
 + 

OH
-
). O pH ideal foi encontrado na faixa de 3,60-4,00, onde as espécies predominantes 
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são dicromatos (Cr2O7
2-

), o que parece ser melhor removido pelo material, devido à 

atração eletrostática entre essas cargas opostos.  

Esses resultados indicam que os materiais estudados foram capazes de adsorver 

íons metálicos em solução. Esta capacidade está associada à presença de óxidos de 

metais SiO2, Fe2O3 e Al2O3 observados na caracterização desses materiais e que 

atuariam como adsorvente de íons por mecanismo de adsorção química e física através 

da interação por complexação e troca iônica. 

 

5.2. INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO APENAS COM SOLUÇÃO DE 

TENSOATIVO 

Para avaliação da efetividade do tratamento com microemulsão, fez-se um 

ensaio utilizando os materiais adsorventes naturais tratados apenas com uma solução de 

tensoativo. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 9. 

Tabela 9: Capacidade de adsorção e eficiências de remoção para os materiais 

adsorventes naturais tratados apenas com solução de tensoativo. 

Amostra Capacidade máxima de 

adsorção (q = mg/g) 

 Eficiência de Remoção 

(%) 

Metais Ferro Chumbo Cromo Ferro Chumbo Cromo 

Bentonita Sódica  0,2465 0,4026 0,3540 24,65 40,26 35,40 

Bentonita comercial  0,2253 0,3244 0,2840 22,53 32,44 28,40 

Diatomita 0,6234 0,5865 0,4711 62,34 58,65 47,11 

 

De acordo com a Tabela acima, o percentual de remoção dos íons metálicos 

dos adsorventes tratados apenas com tensoativos foi pouco eficiente em relação ao 

tratamento com microemulsão. Para a bentonita sódica, a eficiência de remoção para o 

Fe (III), Pb (II) e Cr (VI) foram apenas 24,65 %, 40,26 % e 35,40 %, respectivamente. 

Para a bentonita comercial a eficiência de remoção foi mais baixa ainda com 22,53 % 

para o Fe (III), 32,44 % para o Pb (II) e 28,40 % para o Cr (VI). E como esperado a 

diatomita teve uma melhor eficiência de remoção com 62,34%, 58,65 % e 47,11 % para 

os íons Fe (III), Pb (II) e Cr (VI), respectivamente. Dessa maneira, conclui-se que a 

microemulsão teve um papel fundamental para a adsorção dos tensoativos. 
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5.3. DETERMINAÇÃO DO SISTEMA MICROEMULSIONADO (SME) 

Para tratar as argilas com a microemulsão foi necessário determinar a região de 

microemulsão no diagrama pseudoternário e, posteriormente, escolher as composições 

das micelas direta, bicontínua e inversa. Os constituintes do diagrama são: Unitol L90 

(tensoativo não-iônico), álcool n-butílico (cotensoativo), querosene (fase orgânica) e 

água destilada (fase aquosa) numa razão C/T igual a 0,5. A Figura 13 mostra o diagrama 

pseudoternário obtido. 

Figura 13: Diagrama pseudoternário para o sistema: água destilada (AD), n-

butanol/Unitol L90, querosene. 
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Conforme observado no diagrama há duas regiões distintas: região de 

solubilidade entre os constituintes denominada de microemulsão (Winsor IV) e outra 

que se tem microemulsão em equilíbrio com excesso de óleo (Winsor I). A região de 

microemulsão é bastante extensa, facilitando assim a escolha das composições de 

micelas direta, inversa e bicontínua. Assim, foram escolhidas formulações (pontos) com 

menor valor de percentual de cotensoativo/tensoativo para tornar o seu uso mais viável 

economicamente. A Tabela 10 apresenta os percentuais das formulações escolhidas. 
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Tabela 10: Composição dos pontos obtidos no diagrama pseudoternário. 

Tipos de 

micelas 

C/T 

(%) 

FO 

(%) 

FA 

(%) 

Direta 40 5 55 

Bicontínua 40 30 30 

Inversa 40 55 5 

 

5.4. CARACTERIZAÇÃO DAS MICROEMULSÕES 

As formulações microemulsionadas estudadas no tratamento das argilas foram 

analisadas quanto aos seus valores de tensão superficial, diâmetro de gotícula e análise 

de infravermelho por transformada de Fourier. 

 

5.4.1. Tensão superficial 

A Tabela 11 mostra os valores de tensão superficial das formulações: micela 

direta (MD), micela bicontínua (MB) e micela inversa (MI). 

Tabela 11: Medidas de tensão superficial para os sistemas microemulsionados utilizados 

na modificação superficial dos adsorventes. 

Sistema Tensão superficial (Dina. cm
-1

) 

Água destilada 72,0 

Querosene 26,1 

MD 36,7 

MB 35,1 

MI 28,9 

 

Os valores 36,7 din/cm para a micela direta, 35,1 din/cm para micela 

bicontínua e 28,9 din/cm para a micela inversa, mostram que estes sistemas 

microemulsionados apresentam valores compatíveis com a literatura. O maior valor 

para a micela direta é motivado por apresentar quantidade de água nesta formulação, 

enquanto que o menor valor para a micela inversa deve-se a maior quantidade de 

querosene (Fase Óleo). O valor intermediário para a micela bicontínua se deve a 

quantidades iguais de água e querosene na micela. 
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5.4.2. Tamanho de gotículas 

A Figura 14 apresenta os gráficos dos perfis referentes à avaliação dos 

tamanhos de gotículas e polidispersão, enquanto a Tabela 12 apresenta os valores dos 

tamanhos das gotículas para as formulações microemulsionadas: micela direta (MD), 

micela bicontínua (MB) e micela inversa (MI). O valor do diâmetro da gotícula é 

medida referente à intensidade máxima do pico, enquanto o range representa a 

polidispersão, que é a diversidade de tamanhos e formatos das estruturas. 

Figura 14: Diâmetro de gotícula (nm) para diferentes composições de sistema 

microemulsionado. 
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A partir da avaliação dos perfis dos gráficos, é possível perceber que as 

estruturas de micelas bicontínuas apresentam uma maior variedade de tamanhos de suas 

micelas, explicado pelo tipo de estrutura que se assemelha a tubos, podendo assim, 

apresentar tamanhos diferentes, já que estas estruturas não são tão empacotadas quanto 

às esféricas, que é o caso das micelas diretas e inversas. As micelas inversas apresentam 

uma variedade de tamanho um pouco maior que as micelas diretas, causado pela 

liberdade de acomodação das caudas dos tensoativos que estão voltadas para o meio 

contínuo (querosene), enquanto nas micelas diretas a variação de tamanho de estrutura é 

menor, pois as cabeças dos tensoativos, voltadas para o meio contínuo (água), não 

apresentam o poder de acomodação como as caudas. 



75 

 

Tabela 12: Resultados de diâmetro médio e de polidispersão para os sistemas 

microemulsionados (SM). 

Sistema Microemulsionado 

(SM) 

Diâmetro Médio (nm) Polidispersão 

MD 7,2  0,2 0,314 

MI 13,3  0,3 0,269 

MB 21,7  0,3 0,303 

 

Como apresentado na Tabela 12, a micela bicontínua é a que tem maior 

diâmetro, justificado pela estrutura tubular, que apresenta maior raio de giro, sendo 

assim, maior que as micelas direta e inversa, que são esféricas. A micela inversa 

apresenta maior tamanho que a direta, por que as caudas na micela direta se encontram 

no núcleo, podendo interagir entre si e ter maior poder de empacotar que nas micelas 

inversas, nas quais as caudas voltadas para fora tem maior liberdade e poder de se 

“esticar”, fazendo aumentar o tamanho do agregado. 

 

5.4.3. Espectrofotometria de infravermelho por transformada de Fourier 

As microemulsões foram caracterizadas, também, a partir da técnica de 

infravermelho por transformada de Fourier. A Figura 15 apresenta os espectros de FTIR 

para as formulações: Micela Direta (MD), Micela Inversa (MI) e Micela Bicontínua 

(MB).  
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Figura 15: Espectro na região do infravermelho para os diferentes tipos de 

microemulsões obtidos. 
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Observa-se nos espectros obtidos que as microemulsões apresentam uma 

região de banda larga e absorções entre 3385 e 2873 cm
-1

, referente às vibrações de 

deformação axial assimétrica do grupo CH2; de 1650 a 1400 cm
-1

 referentes à vibração 

de núcleos aromáticos da fase óleo e à deformação angular assimétrica e simétricas de 

grupos CH3.  

Conforme observado anteriormente, tanto os grupos CH3 quanto os grupos CH2 

fazem parte da estrutura química do tensoativo, o que demonstra a presença do 

tensoativo não iônico na composição dos sistemas microemulsionados. Em razão das 

diferentes porcentagens dos componentes, verificam-se alguns picos com uma maior 

intensidade como, por exemplo, o pico na região entre 2918 e 2932 cm
-1

, que é mais 

intenso no espetro da micela inversa.  

Da mesma forma há picos nas micelas diretas nas regiões de 1600 a 900 cm
-1

 

com uma maior intensidade em relação às micelas inversas e bicontínuas. Com ressalva 

a região entre 1086 a 1105 cm
-1

, correspondente ao modo de vibração do grupo 

etoxilado da cabeça do tensoativo. Os espectros mostraram que os três componentes de 

cada microemulsão apresentaram as suas bandas de absorção nas frequências 

características. A Tabela 13 mostra as principais bandas de absorção características 

encontradas nos componentes das microemulsões utilizadas.    
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Tabela 13: Números de ondas detectados pelo espectro em relação aos tipos de 

microemulsões. 

Número de onda 

teórico (cm
-1

) 

Atribuições Número de onda 

Experimental (cm
-1

) 

Substância 

3040-2918 Estiramento 

assimétrico 

C-H 

2947-2918 UNTL90 

1600, 1580, 1500 e 

1450 

Vibração de núcleos 

aromáticos 

C=C de aromáticos 

1600-1454 Querosene 

1200-1050 Ligação 

C-O em álcoois 

1207 N-butanol 

2850 Estiramento 

Simétrico 

C-H 

2848 UNTL90 

3000 Ligação 

C-H 

2981 Querosene 

1260-1000 Vibração de 

estiramento axial da 

ligação 

-C-O 

1105-1186 UNTL90 

Fonte: MADEJOVA, 2003. 

Comparando-se os espectros obtidos pôde-se observar que houve poucas 

alterações e deslocamentos entre suas bandas de absorção, comprovando que estes 

compostos possuem a mesma composição diferenciando-se apenas nas porcentagens de 

tensoativo, cotensoativo, fase óleo e fase aquosa. Consequentemente, algumas de suas 

propriedades físicas variavam, como, por exemplo, a sua densidade. 

 

5.5.  ESTUDO DA ADSORÇÃO DOS MATERIAIS TRATADOS COM AS 

FORMULAÇÕES MICROEMULSIONADAS 

Após as escolhas das composições, como apresentadas anteriormente, os 

materiais naturais foram tratados (embebidas) com as tais formulações. A Tabela 14 

apresenta os valores da capacidade de adsorção desses materiais tratados: BS-MD 

(Bentonita sódica-Micela direta), BS-MI (Bentonita sódica-Micela inversa), BS-MB 

(Bentonita sódica-Micela bicontínua), BC-MD (Bentonita comercial-Micela direta), 

BC-MI (Bentonita comercial-Micela inversa),BC-MB (Bentonita comercial-Micela 
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bicontínua), D-MD (Diatomita-Micela direta), D-MI (Diatomita-Micela inversa) e D-

MB (Diatomita-Micela bicontínua). 

Tabela 14: Influência dos tipos de microemulsões na capacidade de adsorção da 

bentonita sódica, bentonita comercial e diatomita. 

 Q (mg g
-1

) 

 

Porcentagem de 

Remoção (%) 

Metais Fe Pb Cr Fe Pb Cr 

BS-MD 0,9354 0,6918 0,7400 93,54 69,18 74,00 

BS-MI 0,9123 0,6189 0,6958 91,23 61,89 69,58 

BS-MB 0,9231 0,6830 0,6997 92,31 68,30 69,97 

BC-MD 0,5200 0,4107 0,6750 52,00 41,07 67,50 

BC-MI 0,4738 0,3101 0,6508 47,38 31,01 65,08 

BC-MB 0,4277 0,3981 0,6458 42,77 39,81 64,58 

D-MD 0,9985 0,6560 0,6433 99,85 65,60 64,33 

D-MI 0,9954 0,5478 0,6642 99,54 54,78 66,42 

D-MB 0,9969 0,6283 0,4733 99,69 62,83 47,33 

 

 Após o tratamento dos adsorventes naturais com microemulsão, é 

importante ressaltar que todos os adsorventes tiveram seu poder de capturar íons bem 

maior quando comparado às condições naturais e tratadas com solução micelar. Assim, 

é possível afirmar que há realmente a impregnação dos tensoativos na superfície dos 

materiais apenas quando se tem a microemulsão. Assim, pode-se dizer a presença do 

cotensoativo e fase oleosa ajudam na adsorção. 

Inicialmente, no processo de impregnação, pode-se defender que a micela 

direta e a bicontínua se adsorvem de forma tal que os pares de elétrons dos grupos 

etoxilados presentes na cabeça do tensoativo interagem com as cargas positivas 

presentes nas regiões interlamelares das bentonitas, enquanto fazem ligação de 

hidrogênio com os grupos silanóis e hidroxilas presentes na superfície da diatomita. Já 

as micelas inversas se adsorvem tendo interação das caudas dos tensoativo, 

caracterizando interação de intensidade fraca. 
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Os resultados apresentados na Tabela 14 se referem aos materiais tratados com 

os diferentes tipos de micelas depois do processo de secagem por 48 horas a 65 ºC, 

havendo, possivelmente, perda de grandes quantidades de água e querosene, 

rearranjando as estruturas micelares, fazendo os tensoativos se adsorverem sobre a 

superfície no formato de micela bicontínua. Assim, os pares de elétrons do grupo 

etoxilado do tensoativo se adsorvem sobre a superfície do adsorvente, assim como esses 

mesmos pares de elétrons ficam voltados para o meio externo, capturando os íons 

metálicos. 

O processo de secagem, de uma forma geral, ajuda a organizar a acomodação 

dos tensoativos sobre os adsorventes, como também promove a perda significativa do 

querosene e n-butanol, tornando os adsorventes tratados e não poluentes ao meio 

ambiente. 

A diatomita foi o adsorvente que apresentou os melhores resultados de 

eficiência na captura dos íons metálicos, uma vez que a sua superfície cheia de grupos 

funcionais que este adsorvente possui, promovendo assim maior número de interação do 

tensoativo com a diatomita; enquanto às bentonitas tem apenas as regiões interlamelares 

como sítios propícios a adsorção do tensoativo. 

Após o tratamento com a microemulsão, os adsorventes ficam carregados 

negativamente, tornando-se capaz de atrair o íon ferro por ele apresentar maior carga 

positiva (nox 3+). Os íons chumbo e cromo são menos atraídos pois o primeiro tem nox 

2+, enquanto o segundo se encontra na forma de dicromato (Cr2O7
2-

). 

A Figura 16 mostra o esquema de adsorção dos tipos de microemulsão no 

processo de impregnação antes e depois da secagem. 
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Figura 16: Mecanismo de adsorção das micelas na superfície dos materiais adsorventes 

após secagem. 
 

 

 

5.6. ESCOLHA DO TIPO DE MICELA E DO ADSORVENTE 

 Após perceber que os diferentes tipos de micelas apresentam 

praticamente os mesmos percentuais de eficiência, justificado pela perda das fases 

aquosa, oleosa e cotensoativo após o processo de secagem, escolheu-se continuar o 

trabalho aplicando apenas a micela direta, já que ela apresenta mais água, sendo mais 

viável por apresentar baixo custo e ser ambientalmente correto. Enquanto a diatomita 

foi escolhida por apresentar maiores eficiências e também ser de fácil filtragem após o 

uso na captura dos íons, já que ela não aumenta de volume, ao contrário da bentonita 

que aumenta seu volume 20 vezes na presença de soluções aquosas.  A Figura 17 

apresenta um esquema de como se dá a interação da cabeça do tensoativo com os 

grupos presentes na superfície da diatomita. 
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Figura 17: Ligações de hidrogênio entre os grupos silanóis e hidroxilas da diatomita 

com os grupos etoxilados e hidroxilas do tensoativo. 

 

 

5.7. CARACTERIZAÇÃO DA DIATOMITA 

Para melhor entender o processo de adsorção da diatomita, in natura e tratada 

com microemulsão, diante dos íons metálicos: Fe (III), Pb (II) e Cr (VI), foram 

aplicadas as técnicas de fluorescência de raio X, difração de raios X, microscopia 

eletrônica de varredura,  espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, 

análise termogravimétrica e adsorção de N2 (BET). 

5.7.1. Fluorescência de Raios X (FRX) 

A composição dos óxidos minerais presentes na diatomita in natura foi 

determinada a partir da técnica de fluorescência de raios X. A Tabela 15 apresenta a 

composição dos grupos químicos e seu percentual em massa. 

Tabela 15: Composição química da amostra de diatomita. 

Parâmetros Resultados (%) 

SiO2 94, 14 

Al2O3 3, 14 

CaO 1, 74 

K2O 0, 39 

Fe2O3 0, 38 

TiO2 0,37 

MgO 0, 21 

MnO2 0,03 

Cr2O3 0,03 
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Os resultados indicam uma predominância de sílica (94,14%), alumínio 

(3,14%) e cálcio (1,74%). Onde também estão presentes óxidos de metais alcalinos, 

metais alcalinos terrosos, e outros metais em menor percentual. O alto teor de sílica na 

estrutura da diatomita justifica a sua ação como bom adsorvente. Esta análise comprova 

a estrutura da diatomita apresentada na seção 5.6. E também, reforça a explicação do 

fenômeno de adsorção entre os grupos silanóis desse material natural e os íons 

metálicos presentes na solução. 

 

5.7.2. Difração de Raios X (DRX) 

As diatomitas in natura e tratada com microemulsão foram caracterizadas 

quanto as suas cristalinidades a partir da técnica de difração de raios X. A Figura 18 

apresenta os difratogramas. 

Figura 18: Difratogramas da diatomita natural (DN) e da diatomita tratada com 

microemulsão (DTM). 
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A partir da Figura 18, o perfil do gráfico mostra que o material tem 

predominância amorfa, no entanto apesar de apresentar picos cristalinos referentes ao 

quartzo (SiO2) e a caulinita (2SiO2.Al2O3.2H2O). Com isso, tem-se que o SiO2 e o 
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Al2O3 encontrados em maiores quantidades na diatomita pela análise de FRX (94,14 % 

e 3,14 %, respectivamente) estão presentes na forma cristalina do quartzo e da caulinita.  

O tratamento com a microemulsão não alterou a cristalinidade da diatomita, 

sendo evidenciada pelo comportamento semelhante das amostras antes e após 

tratamento. Este comportamento já era esperado devido à característica não mineral das 

microemulsões utilizadas neste trabalho. 

 

5.7.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A diatomita in natura e tratada com microemulsão foram caracterizadas quanto 

à morfologia, tamanhos e formatos de poros a partir da técnica de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). As Figuras 19a e 19b apresentam as micrografias da 

diatomita natural e tratada com microemulsão, respectivamente. 
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Figura 19:  Micrografias da diatomita natural (19a) e tratada (19b) com aumento de 500 

X, 1000 X e 3000 X, respectivamente. 
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A análise do MEV para a diatomita natural (Fig. 19a) apresenta morfologia 

com partículas porosas de diferentes formatos e tamanhos, revelando a estrutura das 

carapaças ou frústulas com formato tubular de alta porosidade. A diatomita também 

apresenta estrutura navicular, característica das amostras encontradas na Região do Rio 

Grande do Norte. 

Para a diatomita tratada (Fig. 19b), os poros e sua estrutura permaneceram 

praticamente inalterados, comprovando que a modificação ocorreu apenas 

superficialmente. A fase cristalina da sílica verificada no difratograma de raios X está 

normalmente alojada nos orifícios das frústulas, os quais são os sítios responsáveis pela 

adsorção dos íons metálicos pela diatomita. 
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5.7.4. Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

A diatomita in natura e tratada com microemulsão foram caracterizadas quanto 

aos seus grupos funcionais presentes na superfície do material a partir da técnica de 

infravermelho por transformada de Fourier, como apresentado na Figura 20. 

Figura 20: Espetro do FT-IR da diatomita natural (DN) e da diatomita tratada com 

microemulsões (DTM). 
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A partir da interpretação dos dois espectros apresentados na Figura 20, é 

possível observar as vibrações das ligações dos grupos silanóis e hidroxilas presentes na 

superfície da diatomita, assim como alguns deslocamentos de bandas vibracionais 

ocorridos após o tratamento aplicado com microemulsão. A vibração da ligação Si-OH 

resulta em uma banda em 791 cm
-1

, e a banda em aproximadamente 1043 cm
-1

 está 

relacionada a diferentes vibrações da ligação Si-O-Si, típicas de diatomitas, por 

possuírem elevada quantidade de SiO2, juntamente com um dupleto devido à 

deformação de OH em aproximadamente 1660 a 1500 cm
-1

.  

Mudanças ou alterações desses picos indicam interações das microemulsões 

com grupos de silanois e podem ser interpretadas como adsorção em locais neutros. A 

diatomita tratada exibe dois picos evidentes em 2915 e 2850 cm
-1

, que são referentes 

aos estiramentos de vibração do grupo O-H e água adsorvida. Portanto, tais resultados 

confirmam a inserção das microemulsões na estrutura da diatomita.  
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A intensidade máxima de Si-OH e O-H na diatomita tratada foi superior à da 

diatomita natural, sugerindo que o procedimento aumentou a disponibilidade de sítios 

ativos de Si-OH e OH. 

O grupo silanol é muito ativo e pode interagir com compostos orgânicos 

polares, grupos funcionais e íons. Este grupo justifica a interação direta entre os íons 

metálicos quando a diatomita se encontra in natura. Além disso, a presença de grupos 

etoxilados e hidroxilas presentes no tensoativo, provenientes da microemulsão quando 

tratadas, foram fundamentais para aumentar a capacidade de adsorção dos íons, pois 

estes grupos têm elevada interação com cátions metálicos. 

 

5.7.5. Análises Termogravimétricas (TG e DTG) 

A Figura 21 apresenta o comportamento térmico da diatomita natural e tratada 

com microemulsão. 

Figura 21: Curvas de TG e DTG para (a) diatomita natural (DN) e (b) tratada 

com microemulsão (DTM). 

0 200 400 600 800 1000
98,2

98,4

98,6

98,8

99,0

99,2

99,4

99,6

99,8

100,0

Temperatura (°C)

M
a
s

s
a

 (
%

)

-0,005

0,000

 D
T

G
 (

%
/m

in
)

172,3 �°C

DN

 

(a) 



88 

 

0 200 400 600 800 1000

60

70

80

90

100

Temperatura (°C)

M
a

ss
a

 (
%

)

-4

-2

0

 D
T

G
 (

%
/m

in
)DTM

239,5 °C 

337,6 °C 

 

(b) 

 Como pode ser observada na Figura 21a, a curva de DTG apresenta um 

evento em 172,3 °C acompanhado por uma diminuição de massa em aproximadamente 

1,30%, relacionada à perda de água presente na estrutura dos compostos coordenados 

dos cátions e, também, à desidratação da caulinita. Os dois últimos eventos exotérmicos 

em aproximadamente 739,2 °C e 884,3°C estão associados à formação de novas fases 

cristalinas da sílica presentes na amostra.  

Para a diatomita tratada com microemulsão (Figura 21b), a curva DTG 

apresenta dois eventos de perda de massa. O primeiro evento está entre 200-240°C, 

podendo ser a perda de pequenas frações do unitol L90, pois o ponto de ebulição dele é 

aproximadamente 205 °C. O segundo evento de perda de massa de 40% em 

aproximadamente 337, 6°C, pode ser a calcinação completa do Ultrol e outros 

compostos orgânicos da microemulsão que estavam adsorvidos fisicamente na 

superfície da diatomita. 

 

5.7.6. Adsorção de N2 (BET) 

A área específica e o volume total de poros da diatomita natural foram 

determinados pela análise dos dados de adsorção/dessorção de nitrogênio, apresentados 
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na Tabela 16, enquanto isso a Figura 22 apresenta a isoterma de adsorção calcinada a 

850 °C. 

Tabela 16: Área específica BET e o volume total de poros para a diatomita natural 

(DN). 

Amostra Área específica 

BET (m
2
/g) 

Volume total de 

poros (cm
3
/g) 

Diatomita Natural 

(DN) 

5,0 0,02 

 

As análises de BET da diatomita natural revela uma área específica de 5,0 

m
2
/g, sendo compatível com o resultado de 5,02 m

2
/g, que é encontrado por Oliveira 

(2015) nas mesmas condições. 

Figura 22: Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio a 77,3 K. 
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Os resultados apresentados pelas isotermas de adsorção/dessorção de N2 

apresentam uma curva com perfil do tipo III, segundo a classificação da IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) de acordo com THOMMES et al. 

(2015), o que caracteriza materiais macroporosos, nos quais as moléculas adsorvidas 

são agrupadas nos locais mais favoráveis na superfície de um sólido não poroso ou 

macroporoso. 

A adsorção em pontos favoráveis na superfície do material macroporoso pode 

ser comprovada pela irregularidade do tamanho dos poros, observada visualmente nas 
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imagens de MEV, tanto na diatomita natural quanto na diatomita tratada com 

microemulsão (Figuras 19), uma vez que o tamanho das cavidades é bastante 

heterogêneo. 

A diatomita apresenta estrutura porosa e nota-se que a quantidade de íons 

metálicos adsorvida à sua superfície foi bem maior do que para às bentonitas. Assim, 

pode-se concluir que tal comportamento justifica a interação dos grupos funcionais da 

diatomita com os íons metálicos presentes em solução. Como também, por 

consequência, justifica a adsorção das moléculas de tensoativos, provenientes da 

microemulsão, na diatomita, o que torna importante para a adsorção dos íons metálicos 

sobre o material tratado. 

 

5.8. EFEITO DA MASSA DE DIATOMITA 

A Figura 23 apresenta a porcentagem de adsorção dos íons metálicos em 

função da massa de diatomita. Os resultados apresentados demonstram que a 

porcentagem de adsorção dos íons metálicos aumenta com o aumento da massa de 

diatomita. Pode-se observar que a taxa de adsorção aumenta quando a massa de 

adsorção aumenta de 0,2 a 1,0 g. Esse aumento pode ser explicado por um aumento na 

área de superfície das amostras de diatomita (BOUALIA et al., 1993).  

Além disso, a estrutura Si-O da diatomita exibe forte hidrofilicidade, 

permitindo uma camada de filme de água. Esse filme aumenta a capacidade da 

diatomita tratada por microemulsão (DTM) em adsorver poluentes inorgânicos, devido 

à alta carga superficial negativa da sua superfície (MELLAH et al., 1997). Portanto, a 

massa de diatomita tratada com microemulsão utilizada nos experimentos posteriores 

foi de 1,0 g. 
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Figura 23: Efeito da massa de diatomita na adsorção dos íons metálicos 

[Fe(III)]=[Pb(II)]=[Cr(VI)] = 10 mg/g; Temperatura = 60 °C, Tempo de contato 2h; 

velocidade de agitação: 126 rpm. 
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Os valores ótimos de remoção dos íons ferro, cromo e chumbo estão 

apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17: Valores ótimos de pH , massa e volume para os íons Fe (III), Cr (VI) e Pb 

(II) utilizando a diatomita tratada com microemulsão (DTM).  

Diatomita Tratada com Microemulsão (DTM) 

Metais pH Massa (g) Volume 

(mL) 

qeq(mg g
-1

) [Fe(III)]Final 

(ppm) 

Remoção 

(%) 

Fe (III) 3,60 1,0 100,00 1,0 0 100,00 

Cr (VI) 3,60 1,0 100,00 0,8365 1,6348 83,65 

Pb (II) 4,00 1,0 100,00 1,0 0 100,00 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela acima, a diatomita tratada 

com microemulsão atinge valores máximos de eficiências de remoção, nas condições 

indicadas, de 100 % para o íon ferro (III), 100 % para o íon chumbo (II) e 83,65 % para 

o íon cromo (VI). 
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5.9. BALANÇO DE MASSA APÓS O TRATAMENTO SUPERFICIAL COM A 

MICROEMULSÃO 

Para saber quanto da microemulsão do tipo micela direta foi adsorvida na 

superfície da diatomita, foi realizado o cálculo de balanço de massa referente ao antes e 

depois do embebimento e secagem do material na microemulsão (Item 4.5). A 

densidade encontrada para a microemulsão foi de 0,967 g/mL, o que resulta num 

cálculo de quantidade de massa de 29,01 g para 30 mL. A Tabela 18 apresenta os 

resultados de balanço de massa referente à massa de microemulsão adsorvida na 

superfície da diatomita. 

Tabela 18: Balanço de massa para verificar a massa de microemulsão retida sobre o 

adsorvente após o tratamento térmico (48h – 65°C). 

Adsorvente Ensaio 01 Ensaio 02 Peso médio 

retido (g) 

 Antes  

da  

secagem (g) 

Após a  

secagem 

(g) 

Antes  

da  

secagem (g) 

Após a  

secagem 

(g) 

 

Diatomita 39,31 15,16 38,20 13,33 24,52 

 

Através da análise da Tabela 18, após a subtração da massa do adsorvente 

(10,0 g) do peso médio retido, verifica-se que 14,52 g ficaram retidos sobre a diatomita. 

Essa quantidade pode corresponder ao tensoativo e a fase óleo que ficaram impregnados 

sobre a superfície da diatomita, indicando que aproximadamente 50 % foi adsorvida na 

superfície deste material, enquanto os outros 50 % corresponde a massa de água que foi 

perdida. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 A bentonita comercial consegue capturar os íons metálicos atingindo 

eficiência de 18 % para o ferro, 28 % para o chumbo e 25 % para o cromo; 

enquanto a bentonia sódica recupera 39 % dos íons ferro, 40 % do íon chumbo e 

38 % do íon cromo. 

 A diatomita remove 66 % para o íon ferro, 43 % para o íon chumbo e 

40% para o íon cromo; sugerindo que os grupos silanóis são mais eficientes na 

captura de íons via adsorção que as bentonitas via troca íônica. 

 O uso de solução micelar não fovoreceu a impregnação dos tensoativos 

nos adsorventes 

 A determinação da região de microemulsão possibilitou escolher três 

formulações: micela direta, micela inversa e bicontínua para impregnação nos 

adsorventes 

 A impregnação das bentonitas e diatomita com microemulsão foi 

satisfatória, fazendo os adsorventes aumentarem significativamente o poder de 

capturar os íons presentes na solução sintética. 

 Os diferentes tipos de micela não interferem significativamente na 

captura dos íons, já que após a secagem dos adsorventes há perda da água, 

querosene e n-butanol, transformando-se em micelas bicontínuas. 

 A perda das fases aquosa e oleosa e também do co-tensoativo são 

importantes para tornar os adsorventes tratados ecologicamente viáveis. 

 A bentonita sódica tratada com microemulsão atingiu eficiência de 93 % 

para o íon ferro, 69 % para o chumbo e 74 % para o íon cromo, enquanto a 

bentonita comercial atingiu 52 % para o íon ferro, 41% para o íon chumbo e 67 

% para o íon cromo. 

 A diatomita tratada com microemulsão se destacou como adsorvente por 

apresentar valores de eficiência: 99 % para o íon ferro, 65 % para o íon chumbo 

e 66% para o íon cromo. 
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 A diatomita também se destaca por ser de fácil a sua separação do meio 

aquoso após a captura dos íons já que esta não incha diferente das bentonitas que 

aumentam 20 vezes. 

 A diatomita tratada com microemulsão atinge valores máximos de 

eficiência de remoção a uma massa e volume constantes, de 100 % para o Fe 

(III) a um pH igual a 3,60, 100 % para o Pb (II) a um pH igual a 4,0 e 83, 65 % 

para o Cr (VI) a um pH igual a 3, 60. 

 Por se destacar como melhor adsorvente, a diatomita foi caracterizada 

físico-quimicamente e se concluiu que após o tratameto o adsorvente não teve 

sua estrutura alterada, apenas a superfície preenchida de tensoativo adsorvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ABOOFAZELI R, LAWRENCE MJ. Investigations into the Formation and 

Characterization of Phospholipid Microemulsions.1. Pseudo-Ternary Phase-Diagrams 

of Systems Containing Water-Lecithin-Alcohol-Isopropyl Myristate. Int. J.Pharm. 

May 31; 93(1-3): p. 161-75. 1993. 

ADAK, A.; BANDYOPADHYAY, M.; PAL, A. Removal of crystal violet dye from 

wastewater by surfactant-modified alumina. Sep. Purif. Technol. V.44, p.139–144, 

2005. 

ADAK, A.; BANDYOPADHYAY, M.; PAL, A.. Fixed bed column study for the 

removal of crystal violet (C.I. Basic Violet 3) dye from aquatic environment by 

surfactantmodified alumina. DyesPigments V.69, p.245–251, 2006. 

ADAMSON, A. W.; GAST, A. P. PhysicalChemistryofSurfaces. New York: Wiley, 

1997.   

 

ADEBAJO, M.O.; FROST, R.L.; KLOPROGGE, J.T.; CARMODY, O.; KOKOT, S.. 

Porous materials for oil spill cleanup: a review of synthesis and absorbing properties. 

J.Porous Mat. V. 10, p. 159–170, 2003. 

AJMAL, M.; KHAN, A. H.; AHMAD, S.; AHMAD, A.Role of sawdust in the removal 

of copper (II) from industrial wastes. Wat. Res., Grã-Bretanha: ElsevierScience Ltd., V. 

32, Nº 10, p.3085-3091, 1998. 

AL-DEGS, Y.; KHRAISHEM, M. A. M.; TUTUNJI, M. F. Sorption of lead ions on 

diatomite and manganese oxides modified diatomite. Water Res, 35, 3724, . 2001. 

ALEXANDER, F.; MCKAY, G. Kinetics of removal of basic dye from effluent using 

silica – 1. Chem. Eng. – London, p. 243–246, 1977. 

AL-GHOUTI, M.A.; KHRAISHEH, M.A.M.; ALLEN, S.J.; AHMAD, M.N. The 

removal of dyes from textile wastewater: a study of the physical characteristics and 

adsorption mechanisms of diatomaceous earth.  Journal of  Environmental 

management. n.69, p.229-238, 2003. 

ALI, I.; GUPTA, V. K. Advances in water treatment by adsorption 

technology.NatureProtocols. V1, p.2661–2667, 2007. 

ALLINGHAM, M.M.; CULLEN, J.M.; GILES, C.H.; JAIN, S.K.; WOODS, J.S. 

Adsorption at inorganic surfaces. II. Adsorption of dyes and related compounds by 

silica. J.Appl. Chem. 8, p.108–116, 1958. 

ALPAT, S.K.; OZBAYRAK, O.; ALPAT, S.; AKCAY, H. The adsorption kinetics and 

removal of cationic dye, Toluidine Blue O, from aqueous solution with Turkish zeolite. 

J. Hazard. Mater. 151, p.213–220, 2008. 

AL-QODAH, Z. Adsorption of dyes using shale oil ash, Water Res. n.34(17),  p.4295–

4303, 2000. 

AL-TOHAMI, F.; ACKACHA, M.A.; BELAID, R.A.; HAMAADI, M. Adsorption of 

Zn (II) ions from Aqueous Solutions by Novel Adsorbent: Ngella sativa Seeds. 



96 

 

SciVerseScienceDirect., Libya: Elsevier Science APCBEE Procedia 5 p. 400 – 404,  

2013. 

ANGELA, F.; NAMOR, D.; GAMOUZ, A.; FRANGIE, S.; MARTINEZ, V.; 

VALIENTE, L.; WEBB, O. Turning the volume down on heavy metals using tuned 

diatomite: A review of diatomite and modified diatomite for the extraction of heavy 

metals from water. Journal of Hazardous Materials, Argentina, Elsevier Science. 

v.14-31, p.241-242, 2012. 

APEEL, C.; MA, L. Q.; RHUEL, R. D. Point of zero charge determination in soils and 

minerals via traditional methods and detection of electroacoustic mobility. Geoderma, 

v. 113, p. 77-93, abr. 2003. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706102003166>. Acesso em: 

10 mar. 2018. 

ARSHAK, K.; MOORE, E.; LYONS G.M.; HARRIS, J.; CLIFFORD, S. Sensor 

Review Volume 24, number 2,  p.181–198 , 2004. 

ATWOOD, D.; FLORENCE, A.T. Surfactants Systems. London: Chapman and Hall, 

1º.ed., 1983. 

AZEVEDO, E. M., PINTO, M. F., PICKLER, A. C., DWECK, J. Avaliação da pirólise 

em unidade industrial de borra oleosa contendo diatomita.IX CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ANÁLISE TÉRMICA E CALORIMETRIA 09 a 12 de novembro de 

2014 – Serra Negra – SP, 2014. 

 

BABEL, S.; KURNIAWAN, T.A. Low-cost adsorbents for heavy metals uptake 

fromcontaminated water: a review. J. Hazard. Mater. v. 97, p. 219–243. 2003. 

BABEL, S.; KURNIAWAN, T.A. Low-cost adsorbents for heavy metals uptake from 

contaminated water: a review. J. Hazard. Mater. V. 97, p. 219–243. 2003. 

 

BAILEY, S.E.; OLIN, T.J.; BRICKA, R.M.; ADRIAN, D.D. A review of potentially 

low-cost sorbents for heavy metals. Water Res. v. 33, p. 2469–2479. 1999. 

BAIRD, C. Química Ambiental. 2. Ed. São Paulo: Bookman. 622p, 2002. 

BANSAL, R.C.; DONET, J.B.; FRITZ, S. Active Carbon. Marcel Dekker, New York, 

1988. 

BELÓ, A.; PÉRCIO QUINÁIA, S.; LOWE PLETSCH, A. Caracterização de sedimento 

superficial do Rio Jordão na Região Centro-Sul do Estado do Paraná, Brasil. Ambiente 

e água – Na Interdisciplinary Journal of Applied Science, Taubaté, v. 5, n. 1, p. 134-

144, 2010. 

 

BERGNA, H.E. The Colloid Chemistry of Silica, American Chemical Society, 

America, 1994. 

BERNI, M. G.; LAWRENCE, C. J.; MACHIN, D. A review of the rheology of the 

lamellar phase in surfactant systems. Adv. Colloid Interface Sci.n.98, p.217, 2002. 

BHARGAVA, H. N.; NARURKAR, A.; LIEB, L. M. Using microemulsions for drug 

delivery. Pharm. Technol, Duluth, v.3, n.11, p.46-54.1987. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706102003166


97 

 

BOSSO, S. T.; ENZWEILER, J. Ensaios para determinar a (bio)disponibilidade de 

chumbo em solos contaminados: revisão. Química Nova, v. 31, n. 2, p.394-400, 2008. 

BOUALIA, A.; MELLAH, A.; AISSAOUI, T.; MENACER, K.; SILEM, A. 

Adsorptionoforganicmattercontained in industrial H3PO4 ontobentonite: batch-contact 

time and kineticstudy. Appl. ClaySci. v.7. p.431-445, 1993. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. 

Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt.2914_12_12_2011.html>. 

Acessoem: 5 Mar. 2018. 

 

BRINDLEY, G.W. Structural Mineralogy of Clays, Clays and Clays Technology 

Bulletin n. 169, p.53, 1955. 

BRUGGEN, B. V. D.; KONINCKX, A.; VANDECASTEELE, A. Separation of 

monovalent and divalent ions from aqueous solution by electrodialysis and 

nanofiltration. Water Research, v. 38, n. 5, p.1347-1353, mar. 2004.  Disponível em: 

http://doi.org/10.1016/j.watres.2003.11.008. Acesso em: 13/04/2018. 

BULUT, Y.; TEZ, Z. Removal of heavy metals from aqueous solution by sawdust 

adsorption. Turkey, Journal of Environmental Sciences 19. p. 160–166, 2007. 

CAPUTO, D.; PEPE, F. Experiments and data processing of ion exchange equilibria 

involving Italian natural zeolites: a review. MicroporousMesoporous Mater. V.105, p. 

222–231, 2007. 

CARROTT, P.J.M.; RIBEIRO CARROTT, M.M.L.; MOURÃO, P.A.M.; LIMA, R.P. 

Preparation of activated carbons from cork by physical activation in carbon dioxide. 

Adsorpt. Sci. Technol. 21, p. 669–681, 2003. 

CARVALHO, S.L.B.V. Remoção de ferro por adsorção pela macrófita aquática 

Eichhorniacrassipes. Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química. Dissertação de Mestrado, 75p. 2012. 

CAVALCANTE Jr. C.L. Separação de misturas por adsorção: dos fundamentos ao 

processo em escala comercial. Tese submetida a concurso público para professor 

titular, Universidade Federal do Ceará. Fortaleza: Departamento de Engenharia 

Química-DEQ, 1998. 

CAYLLAHUA, J. E. B.; CARVALHO, R. J.; TOREM, M. L. Evaluation of 

equilibrium, kinetic and thermodynamic parameters for biosorption of nickel(II) ions 

onto bacteria strain, Rhodococcusopacus. Minerals Engineering. v. 22, p. 1318-1325, 

2009. 

CHEREMISINOFF, N.P. Handbook of Water and Wastewater Treatment 

Technologies. Butterworth-Heinemann, Boston 2002. 

CLAUDINO, A. Preparação de carvão ativado a partir de turfa e sua utilização na 

remoção de poluentes. Dissertação de Mestrado em Engenharia Química. Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. Disponível em: 

http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/86346/192226.pdf?sequence=1. 

Acesso em: 13 Jul. 2018.  

http://doi.org/10.1016/j.watres.2003.11.008
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/86346/192226.pdf?sequence=1


98 

 

 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB. Ficha de 

Identificação Toxicológica (FIT) – Chumbo e seus compostos. São Paulo-SP, 2012. 

Disponível em: <www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/laboratorios/fit/chumbo.pdf>. 

Acesso em: 24/01/2018. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA, Resolução no: 

357/2005, de 17 de Março de 2005. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA, Resolução no: 

430/2011, de 13 de Maio de 2011. 

CONSTANTINIDES PP, SCALART JP, LANCASTER C, MARCELLO J, MARKS 

G, ELLENS H, SMITH PL. Formulation and Intestinal-Absorption Enhancement 

Evaluation of Water-in-Oil Microemulsions Incorporating Medium-Chain Glycerides. 

Pharm Res. 11(10): p. 138-590. 1994. 

COONEY, D. O. AdsorptionDesing for WastewaterTreatment. Florida: CRC Press, 

1999.  

CURKOVIC, L.; CERJAN-STEFANOVIC, S.; FILIPAN, T. Metal ion exchange by 

natural and modified zeolites. Water Res. v.31, p.1379–1382, 1997. 

DAI, J.; REN, F.; TAO.; C. Adsorption Behavior of Fe(II) and Fe(III) Ions on Thiourea 

Cross-Linked Chitosan with Fe(III) as Template. Moleculas, v.17. p. 4388-4399. 2012. 

DALMORA, M. E. A; OLIVEIRA, A. G. Inclusion complex of piroxicam with β-
cyclodextrin and incorporation in hexadecytrimethylammonium bromide based 
microemulsion.Int. J. Pharm.v.184, p.157-164, 1999. 

DAMASCENO, B.P.G.L.; SILVA, J.A.; OLIVEIRA, E.E.; SILVEIRA, W.L.L.; 

ARAÚJO, I.B.; OLIVEIRA, A.G.; EGITO, E.S.T. Microemulsão: um promissor 

carregador para moléculas insolúveis. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e 

Aplicada, v. 32, n.1, p.9-18, 2011. 

DANTAS, J.R.A.; FREITAS, V.P.M.; GOPINATH, T.; FEITOSA, R.N. Depósitos de 

Bentonita da Região de Boa Vista, Estado da Paraíba, DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE PRODUÇÃO MINERAL, 1984. 

DERISIO, JC. Introdução ao controle de água e poluição ambiental. COMPANHIA 

AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -CETESB, São Paulo, p. 23-106, 1992. 

DO, D. D. Adsorption analysis: equilibria and Kinetics. London: Imperial College 

Press, 1998. 

DOMINGUES, V. M. F. Utilização de um produto natural (cortiça)como 

adsorvente de pesticidas piretróides em águas. 224p. Tese (Doutorado em 

Engenharia Química) - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto. 2005. 

Disponível em: <http://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/12811/2/Texto%20integral.pdf>. Acessoem: 13 fev. 2018. 

EDIZ, N.; BENTLI, I˙.; TATAR, I˙. Improvement in filtration characteristics of 

diatomite by calcination, Int. J. Miner. Process. v. 94, p.129–134, 2010. 



99 

 

ELINDER, C. G.; GERHARDSSON, L. and OBERDOERSTER, G. – Biological 

Monitoring of Toxic Metals, New York, Plenum, p.1-71, 1988. 

FARIA, L. C. Espectrometria de absorção atômica. Instituto de Química da 

Universidade Federal de Goiás. Goiânia-GO, 2012. 

 

FIORINI, E. J. FourierTransform Infrared Spectroscopy, UEC, 2000. 

FRANÇA, S. C. A.; LUZ, A. B. Beneficiamento de diatomitas da Bahia. Centro de 

Tecnologia Mineral – CETEM, Série Rochas e Minerais Industriais, Rio de Janeiro n. 

7, 50 p. 2002. 

FRIBERG, S.E. Microemulsions and micelar solutions. Microemulsions teory and 

practice.New York: Academic Press, 1977. 

 

FULTON, G.P. Diatomaceous Earth Filtration for Safe DrinkingWater 

. American Societyof Civil Engineers, USA, 2000. 

GIRARDI, F. Modificação superficial de argila caulinítica: Oclusão de Agentes 

Tensoativos. Tese de doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC. 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. p. 113. 2013. 

 

GÓMEZ, V.; CALLAO, M. P. Chromium determination and speciation since 2000 

Trends Anal. Chem. v. 25, 1006-1015, 2006. 

GUIMARÃES, G.P. Desenvolvimento e caracterização de microemulsão 

antifúngica contendo derivado do tiofeno. 120f. Dissertação de Mestrado em Ciências 

Farmacêuticas)- Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba, 2013. 

 

GUPTA, S.S.; BHATTACHARYYA, K.G.Adsorption of Fe(III) from water by natural 

and acid. activated clays: Studies on equilibrium isotherm, kinetics and thermodynamics 

of interactions. Adsorption. v.12. p. 185–204. 2006. 

GUPTA, V. K.; SUHAS. Application of low-cost adsorbents for dye removal – A 

review. Journal of Environmental Management. v.90. p. 2313–2342, 2008. 

HASSLER, J.W. Activated Carbon. Chemical Publishing Company, Inc., New York, 

1963. 

HELMER, R.; HESPANHOL, I. Water Pollution Control – A Guide to the Use of 

Water Quality Management Principles.  E & FN Spon, London, GreatBritain 1997. 

 

HO, H.; HSIAO C.; SHEU MT. Preparation of microemulsions using polyglycerol fatty 

acid esters as surfactant for the delivery of protein drugs. J.PharmSci. 85(2): p. 138-43. 

1996. 

HOLMBERG, K. Organic reactions in microemulsions. Current Opinion in Colloid 

and Interface Science, 8, p. 187- 196. 2003. 

HUANG, Y.H.; HSUEH, C.L.; HUANG, C.P.; SU, L.C.; CHEN, C.Y. Adsorption 

thermodynamic and kinetic studies of Pb(II) removal from water onto a versatile Al2O3-

supported iron oxide. Sep. Purif. Technol. 55, p.23–29, 2007. 



100 

 

HUNTER, R. J. Introduction to Modern Colloid Science. Oxford University Press, 

New York. 1992. 

JEFFERY, W.G. A world ofmetals: finding, making and usingmetals, 2nd ed. 

Ottawa: ICME, 60p. 2001.  

KAWAKAMI K.; YOSHIKAWA T.; HAYASHI T.; NISHIHARA Y.; MASUDA, K. 

Microemulsion formulation for enhanced absorption of poorly soluble drugs - II. In vivo 

study. J. Controlled Release. v.81(1-2) p.75-82, 2002b. 

KAWAKAMI K.; YOSHIKAWA T.; MOROTO Y.; KANAOKA E.; TAKAHASHI 

K.; NISHIHARA Y.; MASUDA, K. Microemulsion formulation for enhanced 

absorption of poorly soluble drugs - I. Prescription design. J Controlled Release. 81(1-

2) p.65-74,  2002a. 

KAYASTH, S.; SWAIN, K. Role of analytical in environmental monitoring. 

JournalofRadioanalytical and Nuclear Chemistry, v.262, p.35-42, 2004. 

KHATTRI, S. D.; SINGH, M. K. Colour removal from dye wastewater using sugar 

cane dust as an adsorbent. Adsorption Science & Technology, Brentwood, v. 17, n.4, 

p. 269-282, 2009. Disponívelem: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S151689132010

00040002300011&lng=en>. Acesso em: 07 fev.2018. 

KOTÁS, J.; STASICKA, Z.  Chromium occurrence in the environment and methods of 

its speciation. Environ. Pollut, v. 107, p.263-283, 2000. 

KRUG, F. J.; NÓBREGA, J. A.; OLIVEIRA, P. V. Espectrometria de absorção 

atômica. Parte 1. Fundamentos e atomização com chama. 40p.  2004. 

LANGEVIN, D. Microemulsions. AccChem Res. v. 21(7):255-60, 1988. 

LATOURRETTE, A.J.; POMBEIRO, O. Técnicas e Operações Unitárias em 

Química Laboratorial. 2ª Ed., Lisboa: Fundação CalousteGulbenkian, 1991. 

LAWRENCE, M. J. Surfactant systems: microemulsions and vesicles as vehicles for 

drug delivery. EUR. J. Drug Metab Pharm. n. 3, p.257-269, 1994. 

LAWRENCE, M.J.; REES, G.D. Microemulsion-based media as novel drug delivery 

systems. Advanced Drug Delivery Reviews, v.45, p.89-121, 2000. 

LEHR, J.H.; GASS, T.E.; PETTYJOHNDEMARRE, J. Domestic Water Treatment. 

McGraw-Hill Book Company, New York, 1980. 

 LI, E.; ZENG, X.; FAN, Y. Removalofchromiumion (III) 

fromaqueoussolutionbymanganese oxide and microemulsion modifieddiatomite. 

Desalination, v. 238, p. 158-165, 2009.  

LILLO-RODENAS, M.A., MARCO-LOZAR, J.P.; CAZORLA-AMOROS, D.; 

Linares-Solano, A. Activatedcarbonspreparedbypyrolysisofmixturesofcarbon 

precursor/alcaline hydroxide. J. Anal. Appl. Pyrolysis. V.80, p. 166–174, 2007. 

LINSEN, B.G. Physical and Chemical Aspects of Adsorbents and Catalysts. 

Academic Press, London, 1970. 



101 

 

LUMMUS, J.L.; AZAR, J.J. Drilling Fluids Optimization a Practical Field Approach, 

Penn-Well Publishing Company, Tulsa, Oklahoma, 1986. 

MADEJOVA, J. Reviews FTIR techniques in clay mineral studies. Vibrational 

Spectroscopy, v. 31, 2003. 

MANTELL, C.L. In: Adsorption, second ed. McGraw-Hill Book Company, Inc., New 

York, 1951. 

MARMAGNE, O.; COSTE, C. Color removal from textile plant 

effluents.Am.Dyestuff.Rep. v.85, p.15–20, 1996. 

 

MCKAY, G.; PORTER, J.F.; PRASAD, G.R. The removal of dye colours from aqueous 

solutions by adsorption on low-cost materials. Water, Air, Soil, Pollut. 114, p.423-438, 

1999. 

MELLAH, A.; CHEGROUCHE, S. The removalofzincfromaqueoussolutionsby natural 

bentonite.  Water Res. v.31, p. 621-629, 1997.  

MELO, M.A.F. Estudo, em escala de laboratório, da calcinação com Na2CO3 e 

NaCl de algumas diatomitas do Rio Grande do Norte, para uso como auxiliar de 

filtração no refino de açúcar. Tese de doutorado, Escola Politécnica da USP, São 

Paulo, 1989. 

MENEZES, R.R.; MELO, L.R.L.; FONSECA, F.A.S.; MARTINS, A.B.; NEVES, G. 

A.; FERREIRA, H.C. Caracterização de argilas bentoníticas de Sossego, Paraíba, 

Brasil. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, 2008. 

METCALF & EDDY, Inc. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 4. ed. 

McGrawHill Education. p.18-48. 2002. 

MIER, M. V.; CALLEJAS, R. L.; GEHR, R.; CISNEROS, B. E. J.; ALVAREZ, P. J. J. 

Heavy metal removal with Mexican clinoptilolite: multi-component ionic 

exchange.Water Res.v.35, p.373-278, 2001. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. Água: Um recurso cada vez mais 

ameaçado, 2013.  Disponível em:<http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-

ambiental/bid/320413/irrigacao-responsavel-pelo-consumo-de-72-da-agua-no-brasil>. 

Acesso em 23 jan. 2018. 

MOHAMMAD.; AL-GHOUTI, A.M.; MAJEDA KHRAISHEH, M. TUTUJI. Flow 

injection potentiometric stripping analysis for study of adsorption of heavy metal ions 

onto modified diatomite. ChemicalEngineeringJournal. v.104.  p.83–91, Jordan, 

2004. 

MOREIRA F. R.; MOREIRA, J. C. Os efeitos do chumbo sobre o organismo humano e 

seu significado para a saúde. Ver. Panam. Salud. Publica. v. 15, Nº 2, p.119-29, 2004. 

 

 

 

MOREIRA, S.A. Adsorção de íons metálicos de efluente aquoso usando bagaço do 

pedúnculo de caju: estudo de batelada e coluna de leito fixo, 133p. (Dissertação de 

http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/320413/irrigacao-responsavel-pelo-consumo-de-72-da-agua-no-brasil
http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/320413/irrigacao-responsavel-pelo-consumo-de-72-da-agua-no-brasil


102 

 

Mestrado em Saneamento Ambiental) Pós-graduação em Engenharia Civil da 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008. Disponível em <http://www. 

 

MOURA, M.C.P.A. Utilização de Microemulsões como Agentes Modificadores de 

Superfícies para remoção de íons metálicos. Tese de doutorado. Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Natal/RN: Programação de Pós-Graduação em Engenharia 

Química. p. 182, 2001. 

 

MUSTRA, C. J. G. O. Aplicação da técnica de espectrofotometria de absorção 

atómica na análise de metais e metalóides em amostras biológicas: preparação de 

amostras por digestão com a tecnologia microondas. Faculdade de Medicina de 

Lisboa, Dissertação de Mestrado, 124p. Programa de Pós-Graduação em Medicina 

Legal e Ciências Forenses, 2009. 

 

NASEEM, R.; TAHIR, S. S. Removal of Pb (II) from aqueous/ acidic solutions by 

using bentonite as an adsorbent.Water Res.v.35, p.3982-3986, 2001. 

NEMERROW, N.L. Industrial Water Pollution: Origins, Characteristics, and 

Treatment.Addison-Wesley PublishingCompany, Massachusetts, 1978. 

NGAH, W. S. W.; HANAFIAH, M. A. K. M. Biosorption of copper ions from dilute 

aqueous solutions on base treated rubber (Heveabrasiliensis) leaves powder: kinetics, 

isotherm, and biosorption mechanisms. Journalof Environmental Sciences, v. 20, n. 

10, p. 1168-1176, 2008. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

pubmed/19143339>. Acesso em: 20 fev. 2018. 

OLIVEIRA, A. G.; SCARPA, M. V.; CHAIMOVICH, H. Effect of hexa-

decyltrimethyl-ammonium bromide-based microemulsions on the rate of 

decompositonof the b-lactam antibiotic cephaclor. J. Pharm. Sci.v.86, p. 616-620,1997. 

OLIVEIRA, K.C. Novos adsorventes para aplicação na remoção de enxofre de 

combustíveis. Dissertação de mestrado, UFRN. Natal/RN: DEQ/PPGEQ-PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA. 89p. 2015. 

 

ORHAN, Y. & BUYUKGUNGOR, H. The removal of heavy metals by using 

agricultural wastes. Water Sci. Technol.v.28, p.247–255, 1993. 

PAGNANELLI, F. et al. Equilibrium biosorption studies in single and multi-metal 

systems. ProcessBiochemistry, v. 37, p. 115-124. 2001. 

 

PAIVA, L. B.; MORALES, A. R.; DÍAZ, F. R.V. Na overview on organophilic clays: 

properties, routes of preparation and applications. Applied Clay Science, 2007. 

PAUL, B.K.; MOULIK, S.P. Uses and applications of microemulsions. Current 

science. v. 80, n.8. p. 990-1001, 2001. 

 

PHAN, N.H.; RIO, S.; FAUR, C.; LE COQ, L.; LE CLOIREC, P.; NGUYEN, T.H. 

Production of fibrous activated carbons from natural cellulose (jute, coconut) fibers for 

water treatment applications. Carbon.v.44, p. 2569–2577, 2006. 

PRADAS, E.G.; SANCHEZ, M. V.; CRUZ, F.C.; VICIANA, M.S.; PEREZ, M. F. J. 

Chem.Tech. Biotechnol. v.59, p. 289-295, 1994. 



103 

 

PROSSER, A. J.; FRANSES, E. I. Adsorption and surface tension of ionic surfactants at 

the air water interface: review and evaluation of equilibrium models. Colloids and 

Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, v.178, p. 1-40. 2001. 

RAFATULLAH, M.; SULAIMAN, O.; HASHIM, R.; AHMAD, A. Adsorption of 

copper (II), chromium (III), nickel (II) and lead (II) ions from aqueous solutions by 

meranti sawdust. Journal of Hazardous Materials. Malaysia: Elsevier Science. v. 170, 

p. 969–977, 2009. 

RICHTER, C.A. & Netto, J.M.A Tratamento de Água. São Paulo: Edgard Blücher, 

2001. 

 

ROBERTO, E.C.; NETO, A.O.W.; MARTINEZ-HUITLE, C.A.; FONSECA, J. L.C.; 

DANTAS, T. N. C. The effect of type of self-assembled system and pH on the 

efficiency of corrosion inhibition of carbon-steel surfaces. Progress in 

OrganicCoatings.  v.76, p.1308-1315, p. 1-8, 2013. 

 

ROSANO, HL. Microemulsions. J. Soc.Cosmet. Chem. v.25(11).  p. 609-19, 1974. 

ROSEN, M.J. Surfactants and interfacial phenomena, London: Chapman and Hall, 

1º. ed., 1983. 

ROSOFF, M.; LIEBERMAN, H. A.; MARTIN, M. R.; BANKER, G. S. 

EmPharmaceutical dosage forms: Disperse systems. eds.; Marcel Dekker: New York, 

v.3, 1998. 

ROSS, C.S.; SHANNON, E.V. Minerals of Bentonite and Related Clays and Their 

Physical Properties.Journal of American Ceramic Society. v.9, n.77, 1926. 

ROSSETTO, E.; BERALDIN, R.; PENHA, F. G.; PERGHER, S. B. C. Caracterização 

de argilas bentonitas e diatomitas e sua aplicação como adsorventes. Quim. Nova, v.32, 

n.8. p. 2064-2067,  2009.  

ROSSI, C.G.F.T.; DANTAS, T.N.C.; DANTAS NETO, A.A.; MACIEL, M.A.M. 

Microemulsões: umaabordagembásica e 

perspectivasparaaplicabilidadeindustrial.Revista da Universidade Rural, Série 

Ciências Exatas e da Terra, v.26, n.1-2, p.45-66, 2007. 

 

RUTHVEN, D.M. Principles of Adsorption and Adsorption Process. John Wiley & 

Sons, New York, p. 432, 1984. 

 

RYTWO, G., TROPP, D., SERBAN, C. Adsorptionofdiquat, paraquat and 

methylgreenonsepiolite: experimental results and modelcalculation. Appl. Clay Sci. v. 

20, p.273-282.   

SABLANI, SS.; RAHMAN,  MS.; LABUZA, T.P. Current protocols in food analytical 

chemistry, Edited by: Wrolstad, R. E.  A2.3.1–A2.3.10.  New York: John Wiley & 

Sons, 2001. 

SCHULMAN, J.H.; ROBERTS, T.S. Transactions of the Faraday Society, 42b, p.165, 

1976. In: ROBB, I.D.: Microemulsions. New York: Plenum Press, 1982. 



104 

 

SEGURA - MUÑOZ, S. I. Impacto ambiental na área do aterro sanitário e 

incinerador de resíduos sólidos de Ribeirão Preto: uma avaliação dos níveis de 

metais pesados. 150p. Tese de doutorado em enfermagem em saúde pública – Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2002. 

SEKAR, M.; SAKTHI, V.; RENGARAJ, S. Kinetics and equilibriumadsorption study 

of lead (II) onto activated carbon prepared from coconut shell.Colloid and Interface 

Science, v. 279, p. 307-313, 15 nov. 2004. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979704005612>. Acesso em: 

10 fev. 2018. 

SHAW, J.D. Introdução à Química dos Colóides e de Superfícies, São Paulo: Edgard 

Blucher, 1975. 

SILVA, J.A.; DAMASCENO, B.P.G.L.; BORBA, V.F.C.; EGITO, E.S.T.; SANTANA, 

D.P. Uso de diagramas de fase pseudoternários como ferramenta de obtenção de 

nanoemulsões transdérmicas. Revista Brasileira de Farmácia, vol. 90, n.3, p. 245-249, 

2009. 

SILVA, K.M.D.; REZENDE, L.C.S.H.; SILVA, C.A.; BERGAMASCO, R.; 

GONÇALVES D. S. Caracterização físico-química da fibra de coco verde para a 

adsorção de metais pesados em efluente de indústria de tintas. Engevista, v. 15, n. 1. p. 

43-50, abril 2013. 

SILVA, R.T.S.; DERVANOSKI, A.; HAUPENTHAL, L. D.; SOUZA, S.M.A.G.U.; 

SOUZA, A.A.U.; LUZ, C. Numerical simulation and experimental tests of removal of 

Fe (III) from water for use in food industry. Eng.SanitAmbient.v. 20, n. 41. p. 653-

663. out/dez 2015. 

SINGH, A. K.; GUPTA, V. K.; GUPTA, B. Chromium (III) selective membrane 

sensors based on Schiff bases as chelating ionophores. Anal. Chim. Acta, v. 585, 

p.171-178, 2007. 

SOUSA, S. P. Ciência e tecnologia de argilas. 2ª Ed. São Paulo, 

Ed.EdgardBlucherltda, 1992. 

SOUZA, G. P., FILGUEIRA, M., ROSENTHAL, R., HOLANDA, J. N. F. 

Caracterização de material compósito diatomáceo natural (Characterizationof natural 

diatomaceouscomposite material). RevistaCerâmica. v. 49, p. 40-43, 2003. 

 

SREENIVASA RAO, A. Distribution of pesticides PAHs and heavy metals in prawn 

ponds near Kolleru lake wetland, India. EnvironmentInternational, New York, v. 32, 

p. 294-302, 2006. 

STUMM, W.; MORGAN, J. J. Aquatic Chemistry: Chemical Equilibria and rates in 

natural waters. John Wiley& Sons, Inc. 3a edition, 1996. 

SUBBAIAH, C. C.; ZHANG, J.; SACHS, M. M. Involvment in intracellular calcium in 

anaerobic gene expression and survival of maize sedlings. Plant Physiology, Rockville, 

v. 105, n. 1, p. 369- 376, May 1994. 

TADROS, T.F. Applied susfactants: principles and applications. Weinheim: 

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005. 



105 

 

TENJARLA S. Microemulsions: An overview and pharmaceutical applications. Crit. 

Rev.Ther. Drug. v.16. p.461-521, 1999. 

 

THEVENIN, M. A.; GROSSIORD, M. C.; POELMAN, M. C. Sucrose 

esters/cosurfactant microemulsion systems for transdermal delivery: assessment of  

bicontínuos structures. Int. J. Pharm. n. 137, p.177-186, 1996. 

THOMMES, M.; KANEKO, K.; NEIMARK, A.V.; OLIVIER, J.P.; RODRIGUEZ-

REINOSO, F.; ROUQUEROL, J.; SING, K.S.W. Physisorption of gases, with special 

reference to the evaluation of sufarce area and pore size distribution (IUPAC Technical 

Report). Pure and Applied chemistry. EstadosUnidos. v. 87, n. 9-10, p. 1051-1069, 

2015. 

TIEN, C. Adsorption Calculations and Modeling. Butterworth-Heinemann, Boston, 

1994. 

UJANG, Z.; ANDERSON, GK. Application of low-pressure reverse osmosis membrane 

for Zn
2+

 and Cu
2+

 removal from wastewater. Water Sci Technol. v.34, p. 247-253. Doi: 

10.1016/S0273-1223(96), 00811-6, 1996. 

WANG, S.; SHENG, G.; HU, J.; LU, Y.; LI, J.; DONG, Y.; WANG, X. Adsorption of 

Pb(II) on diatomite as affected via aqueous solution chemistry and temperature, 

Colloids Surf. v.339. p. 159–166, 2009. 

WINSOR, P.A.; Hydrotropy, solubilization, and related emulsification processes. VIII. 

Effect of constitution on amphiphilic properties. Transactions of the FaradaySociety, 

v.44, p.463-471, 1948. 

 

WOLFF, A. Diatomaceous earth, in: A. Wolff (Ed.), Britannica Concise Encyclopedia, 

Encyclopedia Britannica Inc., Peru, 2006. 

YADAVA, K. P.; TYAGI, B.S. and SINGH, V. N. Effect of temperature on the 

removal of lead(II) by adsorption on china clay and wollastonite.  J. Chem. Biotechnol, 

v.51 p. 47–60, 1991. 

YAGUB, M. T.; SEN, T. K.; AFROZE, S.; ANG, H. M. Dye and its removal from 

aqueous solution by adsorption: A review.Advances in Colloid and 

InterfaceScience.v. 209, p. 172-184, 2014. 

YILDIZ, S. Kinetic and isotherm analysis of Cu (II) adsorption onto almond shell 

(Prunusdulcis).Turkey, ECOL CHEM ENG S. v.24.p. 87-106, 2017. 

YUAN, P.; WU, D.Q.; HE, H.P.; LIN, Z.Y. The hydroxyl species and acid sites on 

diatomite  surface: a combined IR and Raman study. Appl. Surf. Sci. n. 227, p. 30-39, 

2004. 

ZEMB, T. N.; HYDE, S. T.; DERIAN, P. J.; BARNES, I.; NINHAM, B. W. 

Microstructure from x-ray scattering: the disordered open connected model of 

microemulsions.J. Phys.Chem.v. 91, p.3814-3820,1987. 

ZHU, J.; WANG, P.; QU, X.; LUO, W.; LEI, M. Adsorption of Pb
2+

 ions on 

diatomitemodified by polypropylene acetamide and barium chloride in aqueous 

solution, Afr. J. Agric. Res. n.7, p. 3614–3620, 2012. 


