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Resumo  

 

Neste trabalho, foram estudadas as capacidades de adsorção dos corantes-modelo Amarelo 

Remazol GR 110 e Amarelo Remazol Ouro RNL à estrutura de hidróxidos duplos 

lamelares (HDL) calcinados pela determinação de parâmetros cinéticos e isotermas de 

adsorção. A cinética de pseudo-segunda ordem foi a que melhor descreveu o processo para 

ambos os corantes, indicando que o processo de adsorção é de natureza química. As 

melhores condições de remoção foram obtidas nos menores valores de temperatura e pH 

testados, a 25°C e pH 7. Nesta condição, há menor competição entre as hidroxilas do meio 

e o corante pelos sítios de adsorção e, pelo fato da adsorção ser exotérmica, o efeito 

entálpico não possui maior importância se relacionado ao efeito de diminuição da energia 

livre (∆G = ∆H - T∆S).  Nesta condição otimizada, as isotermas de adsorção indicaram 

capacidades de remoção de 106 e 675mg/g para os corantes Amarelo Remazol GR110 e 

Amarelo Remazol Ouro RNL, respectivamente. A investigação da capacidade de 

regeneração do HDL calcinado usado (após adsorção) por meio da decomposição térmica 

não forneceu resultado satisfatório, com redução de até 90% de remoção de cor após 5 

ciclos, e isso ocorreu devido à decomposição incompleta do corante adsorvido ao HDL. 

Regenerações por troca iônica simples e em meio ácido também não foram eficientes. 

Testes de tratabilidade com amostras de efluentes têxteis resultaram nas mesmas condições 

ótimas obtidas para as soluções de corantes (25°C, pH7), e também mostraram que o 

modelo de pseudo-segunda ordem foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais, 

fornecendo capacidades de remoção de matéria orgânica no equilíbrio de 39,1 e 

102,9mgDQO/g para, respectivamente, os efluentes bruto e tratado biologicamente. Os 

testes com amostras de efluente mostraram que o uso de HDL na proporção de 10g/L em 

pH 7 e 25
o
C resultou em eficiências de remoção de cor de até 70% sendo que a remoção de 

DQO foi de no máximo 56% para o efluente bruto e de 66% para o efluente tratado 

biologicamente. O estudo de capacidade de reciclagem indicou perda de cerca de 65% de 

remoção de DQO para o efluente bruto após 5 ciclos de uso-regeneração, ao passo que para 

a amostra tratada biologicamente (efluente final da indústria) tal perda foi de no máximo 

40%. Os ensaios de caracterização realizados antes e após cada teste de tratabilidade e 
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regeneração indicaram que as moléculas de corante não foram intercaladas na região 

interlamelar dos HDL, mas sim adsorvidas à sua superfície. 
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Abstract 

 

In this work, were studied the adsorption capacities of the dyes Remazol Yellow GR-110 

and Remazol Golden Yellow RNL onto calcined LDH by determining the kinetic 

parameters and adsorption isotherms. The kinetics of pseudo-second order best described 

the process for both dyes, indicating that the adsorption has a chemical nature. The best 

conditions for removal were obtained in lower values of temperature and pH tested (25°C 

and pH 7). In this condition, there is less competition between the hydroxyl groups and the 

dye for the adsorption sites. In optimized conditions, the adsorption isotherms showed that 

the capabilities on removing of the calcined LDH were 106 and 675mg/g for the dye 

Remazol Yellow GR110 and Remazol Golden Yellow RNL, respectively. The investigation 

of the regenerative capacity of calcined LDH used (after adsorption) through the thermal 

decomposition has not provided satisfactory results, with reductions of 90% in color 

removal after 5 cycles. Reductions of about 20% in each cycle were found. Regeneration by 

simple ion exchange and in acid conditions was not effective. Textile wastewater samples 

showed the same optimum conditions (25°C, pH7). Adsorption studies with effluent 

samples also showed that the pseudo-second order model best fitted to experimental data, 

providing capabilities for removal of organic matter of 39.1 and 102.9 mgCOD/g for raw 

and treated effluents respectively. The study indicated recycling capacity loss of about 65% 

removal of COD to the effluent after 5 cycles of use-regeneration, while for the sample 

treated biologically (final effluent from the industry) was 40 %. For industrial wastewater, 

the adsorption of LDH in the proportion 10g/L at pH 7 and 25°C resulted in color removal 

efficiencies of 56% for samples of raw effluent and 66% for samples of treated effluent. 

Characterizations performed before and after each adsorption and regeneration experiments 

showed that the dye molecules were not intercalated in the interlayer region of LDH, they 

were only adsorbed.  
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1.  Introdução 

 

A indústria têxtil, importante atividade econômica do estado de Minas Gerais, é uma das 

atividades que mais contribuem para a geração de efluentes líquidos. Além da matéria 

orgânica causadora de elevadas concentrações de demanda bioquímica (DBO) e química 

(DQO) de oxigênio, os efluentes de indústria têxtil contêm consideráveis quantidades de 

corantes orgânicos que conferem elevada cor ao efluente. Estima-se que cerca de 15% da 

produção mundial de corantes seja perdida para o meio ambiente durante a síntese, 

processamento e aplicação dos corantes nas indústrias (Weber et al., 1993; Zoolinger, 

1991). Grande parte dessa perda é devida à incompleta fixação dos corantes durante a etapa 

de tingimento das fibras têxteis (Alinker, 1978 apud Guaratini et al., 2000). Isso representa 

um lançamento mundial de cerca de 1,2 toneladas por dia destes compostos.  

 

Embora a legislação ambiental brasileira (CONAMA 357/2007, COPAM/CERH 01/2008) 

não estabeleça padrão de lançamento para cor, a mesma estipula que o lançamento de 

efluente não pode atribuir cor aos corpos de água receptores, o que acarretaria em poluição 

visual e impacto aos organismos fotossintetizantes. Além disso, os corantes e seus 

intermediários provenientes da degradação biológica possuem propriedades carcinogênicas 

e mutagênicas (Clarke et al., 1995). Os corantes que atraem maior atenção são os que 

contêm a função azo-aromática como cromóforo, ou seja, aqueles que possuem ligação 

N=N ligada a um anel aromático. Isso decorre do fato de que tais corantes representam 

cerca de 70% dos corantes comercializados mundialmente (Dos Santos et al, 2005). 

 

Geralmente, os efluentes têxteis são tratados pela combinação de processos biológicos 

convencionais (sistema aeróbio de lodos ativados) e físico-químicos (coagulação química, 

adsorção em carvão ativado). Os métodos biológicos apresentam bons resultados na 

redução da matéria orgânica carbonácea, mas têm como inconveniente a baixa remoção de 

cor. A insuficiência na degradação biológica das moléculas responsáveis pela coloração 

está relacionada à sua complexidade, variedade e natureza química. São moléculas que 
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possuem baixa degradabilidade, pois foram fabricadas com o objetivo de resistirem à ação 

de agentes oxidantes, suor, sabão e luz (Guaratini et al., 2000).  

 

Devido ao menor custo relativo, os processos biológicos são usados na primeira etapa de 

tratamento, principalmente para a remoção da DQO e DBO. Uma possível opção aos 

sistemas convencionais de tratamento, como complemento ao tratamento biológico, é o 

aprimoramento da etapa físico-química. Vários estudos apresentam o grupo dos hidróxidos 

duplos lamelares (HDL) como eficientes adsorventes e/ou intercalantes de substâncias 

aniônicas como haletos, sulfatos, nitratos, silicatos, cloretos, além de ânions complexos e 

orgânicos como corantes, surfactantes e alguns polímeros, ( Bouraada et al., 2009; Lv et al., 

2009; Bouraada et al., 2008; Lv et al., 2008b; Lv et al., 2008a; Das et al., 2007; Das et al., 

2006; Cardoso et al., 2003; Lazaridis, 2003; Seida et al., 2002; Barriga et al., 2002; Cavani 

et al., 1991). Dessa maneira, o uso de materiais do tipo hidrotalcitas poderia complementar 

a remoção biológica de cor, funcionando como um pós-tratamento dos efluentes biológicos 

ainda coloridos. 

 

Os HDL ou argilas aniônicas são formados pelo empilhamento de camadas de hidróxidos 

mistos de cátions divalentes e trivalentes contendo ânions orgânicos ou inorgânicos 

hidratados entre as lamelas (Reis, 2004). Particularmente, os HDL contendo Mg
2+

 e Al
3+

 

como cátions di e trivalentes respectivamente são chamados hidrotalcitas. A variedade de 

rotas de síntese e de cátions metálicos a serem usados na estrutura; de ânions a serem 

intercalados ou adsorvidos; além das propriedades de recuperação e reciclagem do próprio 

material para reutilização em novos ciclos de intercalação/regeneração, tornam os HDL 

largamente aplicáveis em diversos segmentos.  

 

De acordo com as inúmeras possibilidades de utilização dos materiais do tipo hidrotalcita, 

os objetivos deste trabalho de mestrado foram:  
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- Avaliar a capacidade de adsorção e/ou intercalação dos corantes-modelo Amarelo 

Remazol GR 110 e Amarelo Remazol Ouro RNL à estrutura do HDL calcinado, 

determinando parâmetros cinéticos e isotermas de adsorção; 

- Investigar a capacidade de regeneração do HDL calcinado usado por meio das técnicas de 

decomposição térmica, troca iônica simples e troca iônica em meio ácido; 

- Avaliar o emprego do HDL calcinado na remoção de cor e DQO de amostras de efluentes 

reais produzidos por indústria têxtil de Itabirito, Minas Gerais. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1. Indústria Têxtil: Geração de Efluentes e Impactos Ambientais 

 

As indústrias têxteis são uma das principais atividades geradoras de efluentes líquidos no 

estado de Minas Gerais. O processo genérico de produção em uma indústria têxtil integrada 

consiste em: fiação, tecelagem, acabamento e expedição. A fiação é um conjunto de 

operações que trata os diversos materiais fibrosos de origem vegetal, animal ou sintética até 

a sua transformação em fios. A posterior tecelagem é o processo no qual os fios são 

transformados em tecidos. A primeira operação de acabamento é o alvejamento, onde se 

elimina a cor indesejável. O tingimento é feito por fixação dos corantes às fibras têxteis por 

reações químicas seguido de uma etapa de lavagem em banhos correntes para retirada do 

excesso de corante original ou corante hidrolisado não fixado à fibra. A operação final do 

processo de acabamento submete o tecido tingido por inteiro ou estampado à ação de 

amaciantes e resinas que conferem diferentes propriedades ao tecido. Na expedição, o 

tecido é revisado, cortado, embalado e despachado de acordo com os padrões solicitados 

pelos clientes.  

 

A maior parte do efluente líquido gerado na planta industrial é proveniente dos banhos 

correntes das etapas de acabamento. Esses banhos compõem efluentes líquidos de 

características variadas devido aos diferentes tipos de corantes e surfactantes (umectantes) 

utilizados, bem como da maneira pela qual são aplicados. Os efluentes são gerados em 

vazões elevadas e têm forte coloração, podem ser tóxicos e possuem grau de 

biodegradabilidade (relação DBO/DQO) variável. 

 

Além da padronização e beleza da cor, o consumidor normalmente exige elevado grau de 

resistência à luz, lavagem e transpiração. Em virtude desta demanda, vários milhões de 

compostos químicos coloridos têm sido sintetizados nos últimos 100 anos, dos quais cerca 

de 10.000 são produzidos em escala industrial. Entretanto, estima-se que cerca de 2.000 
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tipos de corantes estão disponíveis para a indústria têxtil (Zoolinger, 1991). Essa 

diversidade é justificada, uma vez que cada tipo de fibra a ser colorida requer corantes com 

características próprias e bem definidas. 

 

Os corantes podem ser classificados de acordo com sua estrutura química (antraquinona, 

azo, entre outros) ou de acordo com o método pelo qual são fixados às fibras têxteis. Os 

corantes utilizados neste estudo são corantes reativos ácidos, conforme descreve Guaratini 

et al. (2000), de acordo com o modo de fixação.  

 

Os corantes reativos contêm um grupo eletrofílico (reativo) capaz de formar ligação 

covalente com grupos hidroxila das fibras celulósicas, com grupos amino, hidroxila e tióis 

das fibras protéicas e também com grupos amino das poliamidas. Os principais corantes 

reativos contêm a função azo e antraquinona como grupos cromóforos e os grupos 

clorotriazinila e sulfatoetilsulfonila como grupos reativos. Neste tipo de corante, a reação 

química se processa diretamente através da substituição do grupo nucleofílico pelo grupo 

hidroxila da celulose. Um exemplo é aquele do tingimento usando compostos contendo 

sulfatoetilsulfona, cuja adição do corante à fibra requer apenas a prévia eliminação do 

grupo sulfato em meio alcalino gerando o composto vinilsulfona, conforme apresentado nas 

equações 2.1 e 2.2. Este grupo de corantes apresenta como característica uma alta 

solubilidade em água e o estabelecimento de uma ligação covalente entre o corante e a 

fibra, cuja ligação confere maior estabilidade na cor do tecido tingido quando comparado a 

outros tipos de corante em que o processo de coloração se opera através de ligações de 

maior intensidade. 

 

R-SO2-CH2-CH2-OSO3Na → R-SO2-CH=CH2 + Na2SO4              (2.1) 

 

R-SO2-CH=CH2 + O-celulose → R-SO2-CH2-CH2-O-celulose            (2.2) 

 

Os corantes ácidos compõem um grande grupo de corantes aniônicos portadores de um a 

três grupos sulfônicos. Estes grupos substituintes ionizáveis tornam o corante solúvel em 

água, e têm vital importância no método de aplicação do corante em fibras protéicas (lã, 
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seda) e em fibras de poliamida sintética. No processo de tingimento, o corante previamente 

neutralizado se liga à fibra através de uma troca iônica envolvendo o par de elétrons livres 

dos grupos amino e carboxilato das fibras protéicas, na forma não-protonada. Caracterizam-

se por substâncias com estrutura química baseada em compostos azo, antraquinona, nitro e 

nitroso. 

 

Do ponto de vista ambiental, a remoção da cor dos efluentes dos banhos de lavagem é um 

dos grandes problemas do setor têxtil. Estima-se que cerca de 15% da produção mundial de 

corantes é perdida para o meio-ambiente durante a síntese, processamento ou aplicação 

desses corantes (Weber et al., 1993; Zoolinger, 1991). Isso é alarmante se for considerado 

que tais perdas representam um lançamento de cerca de 1,2 toneladas por dia desta classe 

de compostos para o meio-ambiente. A principal causa destas perdas corresponde à 

incompleta fixação dos corantes durante a etapa de tingimento das fibras têxteis.  

 

Os riscos toxicológicos de corantes sintéticos à saúde humana estão relacionados ao modo e 

tempo de exposição, como ingestão oral, sensibilização da pele e sensibilização das vias 

respiratórias (Clarke et al., 1995). Estudos têm mostrado evidências de que azo corantes 

solúveis em água, se oralmente administrados são metabolizados na microflora intestinal e 

excretados mais rapidamente do que os compostos menos solúveis (Clarke et al., 1995). 

Assim, existe a possibilidade de que nem o corante ou seus metabólitos mostrem potencial 

bioacumulação. Entretanto, os riscos crônicos destes tipos de corantes e intermediários 

levam em consideração suas propriedades carcinogênicas e mutagênicas (Clarke et al., 

1995). Os corantes que contêm a função azo-aromática como cromóforo, os quais 

constituem o maior grupo de corantes orgânicos produzidos mundialmente, têm atraído 

maior atenção. Destes, pelo menos 3.000 azo corantes comerciais foram catalogados como 

cancerígenos e não têm sido mais produzidos. Entretanto, Clarke et al. (1995)  mostra que 

devido a grande potencialidade econômica destes corantes, países como Brasil, México, 

Índia e Argentina não têm cessado completamente a produção de tais compostos. 
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Corantes azo bastante solúveis seguem um metabolismo baseado em processos de redução, 

o que leva à formação de aminas aromáticas com potencial carcinogênico. Tais aminas 

aromáticas são consideradas os principais produtos da clivagem da ligação azo, conforme 

mostra a equação 2.3; onde R1 e R2 correspondem a anéis aromáticos substituídos.  

 

R1-N=N-R2 + 4e- + 4H
+
  → R1-NH2 + R2NH2                                                                  (2.3) 

 

2.2. Métodos de Tratamento de Efluentes Têxteis 

 

Os corantes têxteis são detectáveis a olho nu, sendo visíveis em concentrações inferiores a 

1mg/L. Deste modo, métodos para remoção da cor de efluentes líquidos têm recebido 

enorme atenção, principalmente quando se objetiva reusar o efluente industrial tratado. As 

principais técnicas disponíveis na literatura para descoloração de efluentes líquidos 

envolvem principalmente processos de adsorção, precipitação, degradação química, 

eletroquímica, fotoquímica e biodegradação (Guaratini et al., 2000; Kimura et al., 2000).  

 

Dos métodos químicos desenvolvidos destacam-se os processos oxidativos avançados 

(POA) que empregam reagentes de Fenton (Slokar et al., 1998), ozônio (Moraes et al., 

2000; Peralta-Zamora et al., 1999), hipoclorito de sódio e processos fotoquímicos usando 

luz UV, H2O2 e TiO2 (Galindo et al., 2000; Zhu et al., 2000; Yang et al., 1998). Essas 

técnicas de degradação química baseiam-se na remoção da cor do efluente por meio da 

oxidação e clivagem das moléculas do corante. Tais técnicas podem ser usadas com 

grandes volumes de efluente, sendo razoavelmente rápidas, porém apresentam alto custo de 

operação se comparadas aos processos biológicos de remoção. 

 

Os métodos biológicos se utilizam de microrganismos aeróbios e, ou anaeróbios, sendo os 

microrganismos do gênero Pseudomonas, após longo período de adaptação, capazes de 

mineralizar alguns tipos de corantes (Nigam et al., 1996). Entretanto, corantes sintéticos 

são em sua maioria xenobióticos, ou seja, são poucos os microorganismos que contêm 

enzimas específicas para a degradação deste tipo de composto, de forma que a maior parte 
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da remoção de corante em condições aeróbias se dá pela sua adsorção ao lodo (biomassa 

removida periodicamente do sistema). Por outro lado, sob condições anaeróbias, a 

degradação do corante ocorre por processos redutivos que tem normalmente elevada 

eficiência na remoção de cor. Contudo a cinética de degradação anaeróbia é lenta, o que 

requer elevados tempos de detenção hidráulica (TDH) no sistema de tratamento, o que 

implica em grandes volumes de reatores e maior custo de implantação.  

 

Dos métodos físico-químicos destacam-se adsorção, coagulação/floculação, filtração por 

membranas e troca iônica (Robinson, 2001; Guaratini et al., 2000). O uso de membranas de 

nanofiltração e osmose reversa também tem sido proposto por propiciar uma boa remoção 

de cor de efluentes. A técnica permite o tratamento de grandes volumes, de modo rápido e 

satisfatório, porém o custo é alto e a colmatação (fouling) das membranas é um gargalo 

tecnológico para a operação em larga escala.  O método de coagulação-floculação é um dos 

processos mais utilizados pela indústria têxtil em muitos países, tais como Alemanha e 

França (Dos Santos, 2005). Ele pode ser usado como pré-tratamento, pós-tratamento ou até 

mesmo como sistema principal de tratamento. Trata-se do uso de coagulantes como sais 

férricos ou sulfato de alumínio para formar flocos que, posteriormente são separados por 

sedimentação, flotação ou filtração. 

 

A adsorção é um dos processos fisico-químicos mais efetivos para remoção de cor de 

efluentes têxteis. Além de não resultar na formação de produtos intermediários, a  adsorção 

depende apenas de fatores físico-químicos como interação adsorvente/corante, área 

superficial do adsorvente, tamanho da partícula, temperatura, pH e tempo de contato. Por 

outro lado, a principal desvantagem da adsorção refere-se ao maior custo de operação e ao 

fato de que em tal processo há apenas uma transferência do poluente da fase líquida para 

uma fase sólida que precisa ser adequadamente tratada ou disposta. 

 

O carvão ativado é o adsorvente mais comumente utilizado pelas indústrias químicas (Al-

Degs et al., 2000; Lambert et al., 1997). Em função do relativo alto custo do carvão 

ativado, alguns adsorventes alternativos, fabricados por exemplo a partir de resíduos de 
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biomassa, têm sido propostos, tais como sabugo de milho (Nigam et al., 2000), bagaço de 

laranja (Nassar et al., 1991) e grãos de café prensados (Nunes, 2008).  

 

Dentre outros adsorventes alternativos que foram avaliados na remoção de corantes reativos 

em água citam-se: bauxita, casca de arroz modificada, casca de eucalipto, bagaço de cana-

de-açucar, e resinas de troca iônica derivadas de celulose modificada (Morais et al., 1999; 

lambert et al., 1997). As capacidades de remoção de tais adsorventes para os corantes 

testados variaram de 10 a 400mg/g, valores inferiores aos usualmente encontrados para o 

carvão ativado.  

 

2.3. Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL)  

 

As argilas aniônicas são hidróxidos lamelares sintéticos ou naturais com domínio 

interlamelar contendo espécies aniônicas. A designação mais usada “Hidróxidos Duplos 

Lamelares” (HDL) se refere à presença de dois cátions metálicos na lamela destes 

compostos. Os HDL mais comuns são as hidrotalcitas, que contêm Mg
2+

 e Al
3+

 como 

cátions di e trivalentes, respectivamente, e carbonato como ânion interlamelar. As argilas 

aniônicas naturais são relativamente raras e estão associadas a formações metamórficas, 

sendo geralmente encontradas em depósitos salinos e formadas em baixas condições de 

pressão e temperatura (Cardoso, 2002). Por sua vez, os HDL sintéticos foram sintetizados 

em laboratório pela primeira vez por Feitknecht, em 1933, através da precipitação 

controlada de soluções aquosas contendo cátions metálicos e uma base (Reichle, 1986 apud 

Crepaldi et al., 1997). 

 

A elevada capacidade de variação da composição dos HDL, relacionada tanto a diferentes 

possibilidades de cátions di e trivalentes quanto de ânions a serem intercalados, confere a 

esse grupo de materiais diferentes propriedades e aplicações, dentre elas a ambiental. 
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2.4. Estrutura dos HDL 

 

A caracterização dos HDL se iniciou com Allman (1968) e Taylor (1969) e se manteve 

ativa com os trabalhos de Palmer (2009), Silvério (2004), e Frost et al.  (2006). A estrutura 

cristalina dos HDL é descrita a partir da estrutura da brucita, que é um mineral de Mg(OH)2 

no qual cada íon Mg
2+

 está coordenado octaedricamente com seis íons OH
-
, sendo que os 

octaedros formados compartilham arestas para formar lamelas (Figura 2.1). Essas camadas 

são empilhadas umas sobre as outras e são mantidas unidas por interações de van der Waals 

e ligações de hidrogênio.  

 

Na estrutura dos HDL, os cátions magnésio são substituídos isomorficamente por cátions 

trivalentes de raio iônico similar, o que torna a lamela carregada positivamente. Para 

estabilização dessas lamelas são necessários moléculas de água e ânions interlamelares 

orgânicos ou inorgânicos (Cavani et al., 1991; Newman et al., 1998). Os HDL permitem 

mobilidade aniônica interlamelar, ou seja, os ânions e as moléculas de água que se 

encontram entre as lamelas são dispostos ao acaso e são livres para se mover pela quebra de 

suas ligações de hidrogênio para formar novas ligações (Cavani et al., 1991).  

Os HDL possuem a fórmula geral [M
+2

1-x M
+3

x(OH)2]
+x

 A
-n

 x/n .mH2O onde: 

M
+2

 = cátion metálico divalente;  

M
+ 3

= cátion metálico trivalente;  

A
- n 

= ânion intercalado com carga n-;  

x = razão M
3+

/(M
3+

 + M
2+

); 

m = número de mols de água.  
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Figura 2.1.: Esquema estrutural de uma hidrotalcita (Xu et al., 2009) 

Os cátions a serem usados na estrutura devem se enquadrar numa faixa coerente de raio 

iônico (0,50 a 0,74Ǻ). O cátion deve ter raio iônico suficientemente grande para se 

coordenar octaedricamente com os íons hidroxila, mas não tão grande a ponto de não 

acomodar essa coordenação. Alguns exemplos clássicos de cátions usados são: M
2+

 = Ca
2+

, 

Zn
2+

, Mg
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

, Mn
2+

, Co
2+

; e M
3+

 = Al
3+

, Cr
3+

, Fe
3+

, Co
3+

, Mn
3+

. Diferentes 

combinações podem ser feitas entre os cátions levando a formação de inúmeros compostos. 

Além disso, mais de dois cátions podem compor a estrutura de um composto do tipo HDL, 

ampliando ainda mais as possibilidades de novos materiais (Reis, 2004). 

 

Em relação aos ânions compensadores da carga residual positiva, praticamente não há 

limitações. Ânions inorgânicos, orgânicos e em alguns casos híbridos orgânico-inorgânicos 

podem ser intercalados, já tendo sido reportados estudos com haletos (F
-
; Cl

-
; Br

-
; I

-
); oxo-

ânions não metálicos (BO3
3-

; CO3
2-

; NO3
-
; Si2O5

2-
; HPO4

2-
; ClO4

-
; SO4

2-
; CrO4

2-
; AsO4

3-
; 

SeO4
2-

; BrO4
-
); polioxo-metalatos (VO4

3-
; CrO4

2-
; MnO4

-
; V10O28

6-
; Cr2O7

2-
; Mo7O24

6-
); 

complexos aniônicos de metais de transição ([Fe(CN)6]
3-

; [NiCl4]
2-

); ânions orgânicos 

(alquilsulfatos, carboxilatos, polímeros aniônicos), dentre outros. Nos casos em que se 

pretende intercalar ânions diferentes do carbonato, é difícil evitar a contaminação da 

solução aquosa por CO2 atmosférico, dificultando o preparo de materiais puros e 

cristalinos.  
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O HDL se formará mais facilmente quanto maior a capacidade de estabilização do ânion 

(Cardoso, 2002), sendo que ânions de 2 a 50Ǻ podem compor o domínio interlamelar. A 

constante de equilíbrio aumenta com a diminuição do raio iônico da espécie intercalada e, 

por meio do cálculo de constantes de equilíbrio, Miyata (1983) forneceu uma ordem 

comparativa de seletividade para ânions monovalentes (OH
-
>F

-
>Cl

-
>Br

-
>NO3

-
>I

-
) e 

divalentes (CO3
2-

>SO4
2-

); onde se constatou que ânions divalentes estabilizam mais que 

ânions monovalentes.  

 

Além disso, o tamanho, a orientação e a força de ligação entre os ânions e as hidroxilas das 

lamelas determinam o espaçamento basal. A Tabela 2.1 apresenta alguns valores de 

espaçamento basal para alguns ânions inorgânicos usados no espaço interlamelar (Cavani et 

al., 1991). 

 

Tabela 2.1.: Espaçamentos basais de ânions inorgânicos (Cavani et al., 1991) 

Ânions 

interlamelares 

Espaçamento 

basal 

OH
-
 7,55 

CO3
2-

 7,65 

Cl
-
 7,86 

NO3
-
 8,79 

SO4
2-

 8,58 

 

Além de ânions interlamelares, moléculas de água permeiam o domínio interlamelar de 

modo a hidratar os ânions intercalados (água intrínseca) e também podem estar adsorvidas 

na superfície dos cristalitos (água extrínseca). A hidratação global é então a soma das 

moléculas de água intrínseca e extrínseca e pode ser determinada pela análise 

termogravimétrica. 

 

A razão M
2+

/M
3+

 nas lamelas é um fator importante, pois determina a densidade de carga 

no material. A redução desta razão implica no aumento da densidade de cargas da lamela 
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que implica na sorção de uma maior quantidade de ânions, uma vez que para cada cátion 

trivalente deve ser sorvida uma quantidade equivalente de carga aniônica (Cavani et al., 

1991). A razão entre os cátions di e trivalentes nos HDL pode variar em uma faixa de 1 a 6, 

o que corresponde a uma faixa no valor x da fórmula geral de 0,14 < x < 0,50 (de Roy et al., 

1992; Crepaldi et al., 1998). Cavani et al. (1991) porém, considera uma faixa mais restrita 

de 0,20 < x < 0,34 para obtenção de HDL puros. A síntese em razões M
2+

/M
3+

 superiores a 

6 resulta na segregação de compostos simples de cátions  divalentes como hidróxidos e sais 

do ânion a ser intercalado (Cavani et al., 1991). No caso do HDL do sistema MgAl-CO3, 

foi reportado que para valores de x elevados, há um aumento no número de octaedros 

contendo alumínio, resultando na formação de Al(OH)3. Do mesmo modo, pequenos 

valores de x levam à formação de octaedros contendo magnésio nas lamelas com a 

segregação de Mg(OH)2. 

 

A célula unitária dos HDL está representada na Figura 2.1, sendo composta de duas 

camadas lamelares e uma camada interlamelar. Geralmente a célula unitária é hexagonal, 

exceto para a proporção M
2+

/M
3+

=1 que apresenta célula unitária ortorrômbica (Silvério, 

2004). De acordo com a ordenação do empilhamento da célula unitária hexagonal, três 

politipos de organização são discutidos na literatura. O polítipo 3H é o mais comumente 

observado e é caracterizado por um sistema romboédrico, onde o parâmetro c da célula é 

três vezes o espaçamento basal d. Os outros politipos 2H e 1H estão relacionados 

respectivamente a formações em altas condições de temperatura e pressão; e formações 

raras muito hidratadas (Silvério, 2004). Desta maneira, nos estudos de Difração de Raios-X 

(DRX), são possíveis cálculos dos parâmetros que caracterizam a célula unitária, onde a 

corresponde à distância entre dois cátions metálicos e c corresponde a três vezes a distância 

de uma lamela a outra. 
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2.5. Características dos HDL 

 

2.5.1. Propriedades térmicas 

 

A decomposição térmica dos HDL segue um perfil que pode variar de acordo com a 

composição química, quantidade relativa entre cátions di e trivalntes, cristalinidade da 

amostra e atmosfera utilizada na decomposição. Normalmente, em atmosfera inerte, a 

decomposição dos HDL ocorre em três estágios: (1) remoção de água adsorvida da 

superfície externa e da região interlamelar; (2) remoção de grupos hidroxila das lamelas e 

(3) remoção do ânion interlamelar.  

 

A primeira transição de temperatura e perda de massa associada à perda das moléculas de 

água se encontra abaixo de 200°C. As outras etapas referentes à decomposição de 

carbonatos e hidroxilas lamelares normalmente se sobrepõem entre 200 e 500°C (Hibino et 

al., 1995). Após 500°C, há formação de fases cristalinas estáveis dos óxidos dos cátions 

constituintes que apresentam a mesma morfologia do HDL precursor, ou seja, o escape de 

moléculas de água e carbonato não causa modificações na morfologia cristalina ou perda de 

cátions das lamelas (Crepaldi et al., 1998). Por essa razão, os HDL possuem a propriedade 

do efeito memória discutida adiante. A partir de temperaturas superiores a 550°C, há o 

colapso da lamela do tipo brucita e da estrutura do HDL, levando à formação de uma 

solução sólida de espinélio (MgAl2O4) e periclase (MgO); cuja formação é irreversível. 

 

2.5.2. Efeito memória 

 

O efeito memória é a capacidade de reconstrução lamelar dos compostos a partir do 

precursor calcinado. Acontece quando um HDL tem seu ânion interlamelar perdido devido 

à decomposição térmica, sendo o material calcinado obtido colocado em solução aquosa. O 

óxi-hidróxido misto obtido da calcinação é rehidratado, recuperando a estrutura original e 

uma quantidade de ânions é intercalada para manter a eletroneutralidade. Essa reconstrução 
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pode se dar pelo simples contato com água através da intercalação de grupos hidroxila 

(Vaccari, 1998); ou até mesmo pela simples exposição do precursor calcinado ao CO2 

atmosférico, onde se intercala o íon carbonato (Rajamathi et al., 2000). Geralmente, a 

reconstrução é feita com o uso de soluções nas quais existam ânions que propositadamente 

se quer intercalar.  

 

O efeito memória depende diretamente da temperatura de decomposição dos ânions 

intercalados. Decomposições de ânions interlamelares que ocorrem em temperaturas 

superiores à formação do espinélio tornam impossível a posterior regeneração por efeito 

memória (Cardoso, 2006).  

2.5.3. Porosidade e Área Superficial Específica 

 

A área superficial específica dos HDL pode variar em torno de 100m
2
/g; entretanto já foi 

reportada uma área específica de 200m
2
/g para um HDL tratado hidrotermicamente a 65°C 

(Walker, 1989 apud Cardoso, 2006). Apesar deste resultado de maior área superficial em 

amostra tratada hidrotermicamente, Del Arco et al. (1998) observaram que o tratamento 

hidrotérmico aumenta a cristalinidade do material. Mais organizadamente sintetizado, o 

material é mais cristalino, possui poros mais uniformes, porém possui menor área 

superficial.  

 

Além do tratamento hidrotérmico, outros fatores reportados que afetam a área superficial 

específica dos HDL são o tempo do tratamento, a concentração das soluções utilizadas na 

síntese e a velocidade de adição destas soluções. Esses fatores afetam na coagulação, forma 

e porosidade das partículas formadas. 

 

Os HDL apresentam tamanho de poro entre 7,5 e 30,0nm e, quando calcinados, apresentam 

aumento na sua área superficial com a formação de um grande número de poros pequenos 

de raio entre 2,0 a 4,0nm, correspondendo a cerca de 60% da área superficial (Oturan, 

2000). A IUPAC recomenda uma classificação de poros pela faixa de tamanho, de acordo 
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com o diâmetro: microporos (<2nm); mesoporos (2-50nm) e macroporos (>50nm). De 

acordo com essa classificação, os HDL são materiais mesoporosos. 

 

2.6. Síntese dos HDL 

 

As argilas aniônicas não são abundantes na natureza como são as argilas catiônicas 

(argilominerais); porém a sua síntese em laboratório é relativamente fácil. Desde o 

surgimento da síntese de HDL publicado em 1942 por Feitknecht (Reichle, 1986 apud 

Crepaldi et al., 1997), vários outros métodos foram desenvolvidos e aprimorados.  

 

Os HDL podem ser sintetizados por métodos diretos e indiretos. Nos métodos diretos, o 

HDL é obtido diretamente de sais ou óxidos, sendo os métodos principais a coprecipitação, 

sal-óxido, sol-gel, síntese hidrotérmica, hidrólise induzida e síntese eletroquímica. Nos 

métodos indiretos o precursor do HDL, preparado por um dos métodos de síntese direta, 

tem seu ânion interlamelar substituído. Os métodos empregados para essa substituição são: 

regeneração do precursor calcinado, troca iônica em solução, troca iônica em meio ácido, 

troca iônica com formação de sal entre tensoativos e substituição em fase dupla. 

 

O método direto de síntese da coprecipitação, que foi utilizado neste trabalho, pode ser 

realizado a pH constante ou variável. A coprecipitação a pH variável foi muito estudada por 

Reichle (1986, apud Crepaldi et al., 1997) e consiste na adição de uma solução contendo os 

sais dos cátions di e trivalentes sobre uma solução contendo hidróxido e o ânion a ser 

intercalado. Para a síntese a pH constante, uma solução contendo os sais dos cátions é 

adicionada sobre a solução contendo o ânion a ser intercalado e o pH é mantido constante 

através da adição controlada de uma solução alcalina. 

 

A intercalação de ânions através da regeneração de um precursor calcinado, que também foi 

utilizada neste trabalho, requer a preparação de um HDL contendo carbonato que é 

calcinado a uma temperatura adequada (Neumann et al., 2000). Durante a calcinação, há a 

eliminação do ânion interlamelar e de hidroxilas levando à formação de um óxi-hidróxido 
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misto dos cátions constituintes. Esse método de síntese é baseado na propriedade do efeito 

memória, e os HDL do tipo MgAl-CO3 são os mais usados neste tipo de síntese (Kooli et 

al., 1997). A escolha do carbonato como ânion interlamelar se justifica por se decompor em 

temperaturas inferiores a de outros íons na forma de CO2 que é facilmente liberado. O óxi-

hidróxido misto formado após calcinação é então colocado em contato com uma solução 

aquosa contendo o ânion a ser intercalado e o HDL contendo o ânion interlamelar de 

interesse é obtido através da regeneração da estrutura lamelar.  

 

Além da intercalação, pode haver ainda a sorção de contaminantes na superfície dos HDL. 

Na sorção, há uma transferência do poluente para o sólido e é interessante que o corante 

sorvido no material seja recuperado e o material sólido regenerado, de modo a participar de 

novas sorções. Mais uma vez, a propriedade do efeito memória, que se refere à capacidade 

de regeneração de sua estrutura original após uma etapa de decomposição térmica seguida 

de uma hidratação, é explorada. Logo, podem ser estudados os ciclos de reciclagem do 

material conforme ilustra a Figura 2.2. O HDL calcinado em solução inicialmente sorve as 

moléculas do poluente aniônico (ex. azo corante) restabelecendo a estrutura da hidrotalcita 

que lhe deu origem; após calcinação o corante orgânico é decomposto e o óxi-hidróxido 

misto novamente é formado, podendo participar de uma nova etapa de remoção de corante.  

_ _ 

Figura 2.2: Esquema para estudo da capacidade de reciclagem regida pela propriedade do 

efeito memória 
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Devido à estrutura dos HDL ser baseada no empilhamento de camadas carregadas 

positivamente com ânions hidratados no domínio interlamelar, a difusão desses ânions é 

facilitada, caracterizando também a propriedade de troca iônica desses materiais.  Do ponto 

de vista termodinâmico, as reações de troca iônica em HDL são dependentes 

principalmente das interações eletrostáticas entre as camadas carregadas positivamente e os 

ânions envolvidos na troca. Essa troca será favorecida quando o ânion a ser intercalado 

tiver maior capacidade de estabilização das camadas interlamelares que o ânion intercalado 

inicialmente.  

 

Em termos de cinética de substituição por troca iônica, a etapa determinante da reação é a 

difusão dos ânions a serem trocados para dentro da região interlamelar. Contudo, tanto a 

capacidade de estabilização das lamelas quanto a cinética de substituição são dependentes 

dos tamanhos, das densidades de carga e geometrias do ânion a ser substituído e do ânion a 

ser intercalado, conforme ordem de afinidade já apresentada (Miyata, 1983). Quando se 

trata de ânions orgânicos, porém, as interações entre as cadeias carbônicas irão influenciar e 

análises levando em consideração apenas a densidade de cargas não podem ser aplicadas 

(Conceição et al., 2007). 

 

Para que a troca iônica seja efetiva, é necessário que a solução em contato com o HDL 

precursor contenha um excesso do ânion a ser intercalado de modo que o equilíbrio seja 

deslocado no sentido da troca, ou seja, a difusão do ânion dentro da região interlamelar é 

forçada. Particularmente neste trabalho, a troca iônica tem o objetivo de sintetizar HDL 

com o propósito de reutilizar os corantes previamente intercalados, trocando-os por outros 

ânions. Pode-se, portanto, adicionar ao HDL MgAl-corante, soluções concentradas de 

ânions que têm maior afinidade pelas lamelas quando comparados aos corantes; obtendo-se 

novos HDL e soluções de corantes reutilizáveis em novos processos de tingimento. 

 

O processo de troca é influenciado pelo valor de pH da solução. O pH pode favorecer ou 

impedir a troca; sendo necessário considerar a faixa de pH em que os HDL são estáveis e a 

relação entre a labilidade do ânion intercalado e do ânion que irá substituí-lo. A troca iônica 
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em meio ácido é utilizada quando o HDL precursor contém ânions susceptíveis à 

protonação, como é o caso dos ânions orgânicos que contém grupos sulfônicos. Neste 

método, uma solução do ácido cuja base conjugada se deseja intercalar é adicionada a uma 

suspensão do HDL contendo um ânion interlamelar susceptível ao ataque ácido. O pH da 

solução do ácido deve ser suficientemente baixo para protonar o ânion interlamelar e 

substituí-lo; mas não tão baixo que promova a destruição parcial das lamelas (Hibino et al., 

1995; Hibino et al., 2005; Rives et al., 1999; Rives, 2002). 

 

A escolha, neste trabalho, de materiais do tipo MgAl-CO3 calcinados se deve a resultados 

de trabalhos anteriores que abrangem a simplicidade dos reagentes envolvidos, além de 

aspectos teóricos já discutidos: razão ótima M
2+

/M
3+

 (de 2 a 4) trabalhável para obtenção de 

materiais mais cristalinos e puros; a menor razão está relacionada a uma maior quantidade 

de cargas positivas com maior potencial atrativo à cargas negativas dos corantes. Zhu et al. 

(2005) mostraram que HDL calcinados a 500°C com razão molar Mg
2+

/Al
3+

 de 2 tiveram 

capacidade de sorção do corante Azul Brilhante R superior ao HDL não calcinado. Geraud 

et al. (2007) também reportaram a maior capacidade de sorção do azo corante Alaranjado II 

quando foi usado o precursor calcinado. Das et al. (2006) reportaram que o HDL MgAl 

com razão Mg
2+

/Al
3+

 de 2 mostrou maior capacidade de adsorção em comparação com 

HDL do tipo ZnAl, NiAl, CoAl, MgFe, ZnFe, NiFe e CoFe, onde foram testados em cada 

um as razões 2, 3 e 4. Neste caso nenhuma comparação foi feita com os precursores 

calcinados. 

 

2.7. Aplicações dos HDL 

 

Devido às diferentes composições químicas possíveis e, consequentemente, às diferentes 

propriedades, os HDL podem ser aplicados em diversos segmentos industriais. Os HDL 

podem remover ânions poluentes de soluções aquosas em processos de tratamento de 

efluentes industriais por adsorção, sorção ou troca iônica (dos Reis et al., 2004; Lazaridis et 

al., 2003; Crepaldi et al., 2002; Pavan et al., 1998). Muitos estudos têm reportado a 

aplicação dos HDL na remoção de contaminantes inorgânicos como arsenitos, arsenatos, 
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cromatos, fosfatos, selenitos, selenatos, boratos, nitratos, iodatos, molibdatos, vanadatos 

(Goh et al., 2008); e orgânicos como corantes da indústria alimentícia, têxtil e de tintas para 

impressoras (Rodrigues, 2007). 

 

Além da aplicação ambiental, os HDL podem atuar como catalisadores básicos nas reações 

de condensação aldólica e como catalisadores redox, em reações de alquilação, oxidação e 

síntese de álcoois, conforme demonstrado em vários estudos (Vaccari, 1998; Constantino et 

al., 1995; Cavani et al., 1991). Segundo Tronto (2006) os HDL possuem maior estabilidade 

e tempo de vida útil e, em muitos casos, maior atividade catalítica que outros catalisadores 

convencionais. 

 

Os HDL também são usados como antiácido estomacal e no tratamento de úlcera gástrica, 

podendo ainda ser aplicados como matriz na administração sustentada de fármacos devido à 

dissolução das lamelas inorgânicas do HDL quando submetido ao ataque ácido da digestão, 

o que provoca a liberação dos ânions intercalados de forma gradativa (Choy et al., 2000). 

 

2.8.  Adsorção em HDL 

 

Enquanto o processo de adsorção consiste no aumento da quantidade de um componente 

em uma superfície, o termo absorção pode ser descrito como um processo no qual uma 

substância penetra na outra (Ex. intercalação, encapsulamento); e o termo sorção engloba 

ambos os processos de adsorção e de absorção. Vários trabalhos envolvendo HDL utilizam 

o termo adsorção para descrever os processos onde os ânions são removidos da solução 

somente por interações com a superfície do material. São encontrados também trabalhos em 

que a remoção se dá por regeneração do precursor calcinado ou por troca iônica; nestes 

casos, trata-se de uma intercalação, ou seja, absorção. Há, entretanto, casos em que os dois 

processos ocorrem, sendo o termo sorção o mais adequado para expressar o fenômeno 

observado (Cardoso et al., 2003; Crepaldi et al., 2002).  
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Descreve-se por adsorção o fenômeno de interface no qual moléculas de uma fase fluida 

gasosa ou líquida (adsorvato) tendem a se aderir em uma superfície sólida (adsorvente). A 

transferência de massa entre a fase fluida e a superfície sólida é fortemente influenciada 

pela estrutura do meio poroso adsorvente e pela estrutura das moléculas da fase fluida 

(Shwanke, 2003). O fenômeno da adsorção pode ocorrer de duas formas: adsorção química 

e adsorção física.  

 

A adsorção física é causada, principalmente, pelas forças de van der Waals entre moléculas 

do adsorvato e os átomos que compõem a superfície do adsorvente. Trata-se de um 

processo reversível em que a substância adsorvida pode ser recuperada por dessorção e o 

adsorvente pode ser reutilizado. A adsorção química ocorre por interações químicas entre o 

adsorvente e a substância adsorvida, o que sugere uma adsorção em monocamada. A força 

das ligações químicas varia de acordo com os compostos químicos envolvidos, mas essa 

força de ligação é geralmente muito superior à envolvida na adsorção física. Sendo assim, a 

adsorção química é um processo frequentemente irreversível (Treybal, 1968 apud Nunes, 

2008; Suzuki,1990 apud Nunes, 2008).  

 

A eficiência da adsorção de um dado soluto depende de vários fatores: concentração da 

solução, temperatura, tipo de solvente, pH da solução e tipo de adsorvente. Como os 

processos de adsorção são geralmente exotérmicos, o desempenho da adsorção geralmente 

diminui com o aumento da temperatura. O efeito do pH pode ser descrito com base na 

influência do valor no ponto de carga zero (PCZ), definido como sendo o valor de pH no 

qual o balanço de carga da superfície do adsorvente é igual a zero. A redução do pH resulta 

em excesso de prótons que podem neutralizar grupos aniônicos na superfície do adsorvente 

ou resultar em cargas positivas no material pela protonação de grupos amina, ampliando a 

atração entre corantes aniônicos e a superfície do adsorvente (Qada et al., 2006). 

Segundo Zhu et al. (2005), a adsorção é um método eficiente para remover corantes de fase 

aquosa, sendo o carvão ativado o adsorvente mais utilizado devido a sua elevada área 

superficial específica, alta capacidade de adsorção e baixa seletividade, tanto para poluentes 

orgânicos quanto para inorgânicos. Porém, a adsorção com carvão ativado é um processo 
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relativamente caro devido ao seu elevado custo e à dificuldade de regeneração visando sua 

reutilização. Da mesma forma, as argilas aniônicas são materiais adsorventes eficientes na 

remoção de espécies aniônicas coloridas. No caso de HDL calcinados, a alta capacidade de 

adsorção aliada à facilidade de regeneração do material para posterior reutilização têm 

tornado essa classe de materiais um foco como materiais adsorventes alternativos.  

 

Corantes aniônicos podem ser intercalados na região interlamelar dos HDL por troca 

iônica, e alguns estudos de adsorção do corante “Acid Blue 29” em HDL mostraram 

melhores capacidades de adsorção em HDL comparado ao carvão ativado para 

concentrações de corantes menores que 50mg/L . Da mesma forma, estudos com HDL 

calcinado mostraram alta eficiência de remoção do corante “Brilliant Blue R” (Zhu et al., 

2005).  

Os sistemas de adsorção podem ser projetados a partir de estudos de isoterma e cinética de 

adsorção. Esses estudos possibilitam prever como o adsorvato interage com o adsorvente e 

permitem ainda determinar parâmetros de processo, tais como tempo de contato mínimo, 

quantidade de adsorvente a ser utilizada e taxa de remoção do adsorvato de soluções 

aquosas. 

2.9. Isotermas de adsorção 

 

A isoterma de adsorção indica como se apresenta a distribuição das moléculas entre a fase 

líquida e a fase sólida quando o processo de adsorção alcança o estado de equilíbrio em um 

dado valor de pH e temperatura. Os dados do equilíbrio demonstram os fundamentos físico-

químicos e, desta maneira, pode-se avaliar a aplicabilidade do processo de adsorção como 

uma operação unitária (Kumar et al., 2005). A análise dos dados da isoterma, por diferentes 

modelos, é importante para encontrar um modelo apropriado que possa descrever o 

processo adsortivo. As isotermas de adsorção podem ser obtidas através do gráfico que 

relaciona a quantidade de soluto adsorvida com a concentração do soluto no equilíbrio 

(Figura 2.3).  
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De acordo com o formato da curva da isoterma é possível obter informações sobre o 

processo de adsorção. Pode-se dizer que quando a isoterma é linear e passa pela origem, a 

quantidade adsorvida é proporcional à concentração do fluido. Isotermas com a 

concavidade para baixo são ditas favoráveis, pois grandes quantidades adsorvidas podem 

ser obtidas com baixas concentrações de soluto. O caso limite de uma isoterma favorável é 

a isoterma irreversível, onde a quantidade adsorvida é independente da concentração. Uma 

isoterma com a concavidade para cima é denominada desfavorável e é uma forma rara. É 

assim denominada porque a quantidade de soluto adsorvida é baixa aumentando para 

concentrações elevadas de soluto em solução (Do, 1998).  

 

 

 

Figura 2.3: Tipos de isotermas de adsorção (Do, 1998) 

 

Descrevem-se, a seguir, os modelos mais utilizados para descrever fenômenos de adsorção 

em adsorventes utilizados para controle ambiental. 

 

2.9.1. Modelo de Lagmuir 

No modelo de Langmuir, a adsorção é localizada e ocorre em superfície energeticamente 

uniforme, sem interação entre as moléculas adsorvidas; a capacidade de uma partícula ser 

adsorvida num determinado sítio é independente dos sítios vizinhos estarem ou não 
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ocupados e a energia de adsorção, que ocorre em monocamada, é constante em todos os 

sítios (Suzuki, 1990; Do, 1998, Hamdaoui et al., 2008).  

 

A equação do modelo de Langmuir é apresentada pelas equações 2.4 e 2.5 (forma 

linearizada); onde Q é a quantidade adsorvida na fase sólida (mg/g), Qmax é a quantidade 

máxima de adsorvato que o adsorvente pode adsorver (mg/g), KL é a constante relacionada 

com a afinidade entre o adsorvato e o adsorvente (L/mg), Ce é a concentração de equilíbrio 

de adsorvato na fase líquida (mg/L) e C0 é a concentração inicial de adsorvato na fase 

líquida (mg/L). Para se avaliar a natureza favorável da adsorção calcula-se o fator de 

separação adimensional, RL (equação 2.4). A isoterma é desfavorável quando RL>1, linear 

quando RL=1, favorável quando 0<RL<1, e irreversível quando RL=0 (Malkoc et al., 2007).  

 

Q = Qmax [KLCe/(1+KLCe)]                 (2.4) 

1/Q = [1/(Qmax.KL)] . 1/Ce + 1/Qmax                           (2.5) 

 

RL = [1/(1+KL.C0)                                       (2.6) 

Quando a concentração do adsorvato é muito baixa a quantidade adsorvida aumenta 

linearmente com o aumento desta concentração. Quando a concentração se torna 

suficientemente alta, a quantidade adsorvida alcança a capacidade de saturação, 

correspondendo ao recobrimento completo de toda a superfície de adsorção com as 

moléculas do adsorvato, observando-se o platô na curva da isoterma (Do, 1998).  

 

2.9.2. Modelo de Freundlich 

 

A isoterma de Freundlich fornece uma boa descrição de processos de adsorção em 

superfícies heterogêneas. A heterogeneidade é causada pela presença de diferentes grupos 

funcionais na superfície e várias interações adsorvente-adsorvato (Hameed et al., 2008). A 

equação de Freundlich é expressa de forma exponencial e, portanto, assume que conforme a 
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concentração de adsorvato na fase líquida aumenta a sua concentração na superfície do 

adsorvente também aumenta (Hamdaoui et al., 2008). 

 

A equação de Freundlich é uma das equações empíricas utilizadas para descrever dados de 

equilíbrio em soluções diluídas. Tal modelo supõe que adsorções infinitas podem ocorrer, e 

descrevem condições de equilíbrio em sítios heterogêneos, com diferentes energias de 

adsorção e com a possibilidade de adsorção em multicamada. Esta equação é bem 

empregada quando se trabalha com dados experimentais, em uma escala limitada de 

concentrações (Treybal, 1980; Suzuki, 1990; Do, 1998; Liu et al., 2006; Soto et al., 2007). 

 

A equação do modelo de Freundlich é apresentada pelas equações 2.7 e 2.8 (forma 

linearizada); onde Q é a quantidade adsorvida na fase sólida (mg/g), Ce é a concentração de 

equilíbrio na fase líquida (mg/L), KF e n são constantes empíricas indicativas da capacidade 

de adsorção e da intensidade de adsorção, respectivamente. Para grandes valores de n, a 

isoterma de adsorção se distancia da linearidade, e quanto mais o valor de n se aproxima de 

10 a isoterma de adsorção se aproxima da irreversibilidade (Do, 1998). 

 

Qe = KFCe
n
                   (2.7) 

 

lnQ = lnKF + 1/n lnCe                (2.8) 

 

2.9.3. Modelo de Temkin 

 

A isoterma de Temkin considera que o calor de adsorção de todas as moléculas retidas na 

superfície do adsorvente diminui linearmente com a sua cobertura devido a interações 

adsorvente-adsorvato, e que a adsorção é caracterizada pela distribuição uniforme de sítios 

de energia de ligação até uma energia máxima de ligação (Mane et al., 2007; Hamdaoui et 

al, 2008). A isoterma de Temkin descreve o comportamento de sistemas de adsorção em 

superfícies heterogêneas. 
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A equação do modelo de Temkin é apresentada a seguir (equação 2.9), onde KT é a 

constante de ligação de equilíbrio (L/mol) e corresponde à energia máxima de ligação; B é 

relacionado ao calor de adsorção conforme a equação 2.6, em que T é a temperatura 

absoluta em Kelvin, R a constante universal dos gases com valor de 8,314J/mol.K e b é um 

parâmetro relacionado á energia livre da isoterma (L/mol) (Malkoc et al., 2007; Mane et 

al., 2007). 

 

Qe = B ln KT + B lnC                  (2.9) 

 

B = (RT/b)                            (2.10) 

2.10. Cinética de adsorção 

 

Vários modelos cinéticos são utilizados para examinar o mecanismo controlador do 

processo de adsorção tais como: reação química, controle de difusão e transferência de 

massa. Contudo, os modelos empregados com maior frequência, para estabelecer a ordem 

do processo, são os de pseudo primeira-ordem e de pseudo segunda-ordem (Onal, 2006).  

 

2.10.1. Modelo de pseudo-primeira ordem 

 

Uma análise simples da cinética de adsorção é realizada pela equação de Lagergren de 

pseudo-primeira ordem (equação 2.11) e pela equação na forma linearizada (equação 2.12) 

(Chairat et al., 2008); onde k1 é a constante da taxa de adsorção da pseudo primeira-ordem 

(s
-1

); e Qe e Qt são as quantidade adsorvidas por grama de adsorvente no equilíbrio e no 

tempo t, respectivamente (mg/g). Neste modelo de pseudo-primeira ordem, a adsorção é 

dependente do tempo t, da constante k1 e da quantidade de adsorção no equilíbrio Qe; o que 

diferencia esse modelo do modelo de primeira ordem que depende apenas dos parâmetros t 

e k1. 

 

Qt = Qe (1 - e
-K

1
t
)              (2.11) 
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ln(Qe − Qt)= lnQe − k1t               (2.12) 

 

Em muitos casos, a equação de Lagergren não fornece uma descrição para toda faixa de 

tempo de contato, pois é aplicável apenas para estágios inicias da adsorção (Chairat et al., 

2008; Banat et al., 2007; Tan et al., 2007). 

 

2.10.2. Modelo de pseudo-segunda ordem 

 

O modelo de pseudo segunda-ordem prediz o comportamento sobre toda a faixa do estudo, 

e indica que o processo de adsorção é de natureza química e de taxa controlada (Chairat et 

al., 2008; Banat et al., 2007; Tan et al., 2007). A equação do modelo de pseudo-segunda 

ordem é apresentada nas equações 2.13 e 2.14 (forma linearizada), onde k2 é a constante da 

taxa de adsorção da pseudo segunda-ordem (gadsorvente/mg.min).  

 

Qt = Qe – 1/[K2Qet +1]              (2.13) 

 

t/Qt = 1/(k2.Qe
2
) +1/Qt                                   (2.14) 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Corantes utilizados 

 

Os azo corantes aniônicos estudados neste trabalho foram o Amarelo Remazol GR110 e o 

Amarelo Remazol Ouro RNL apresentados nas Figuras 3.1 e 3.2. 

 

 

Figura 3.1.: Estrutura química do Amarelo Remazol GR-110 (modelo linear e 3D) 

 

 

 

Figura 3.2.: Estrutura química do Amarelo Remazol Ouro RNL (modelo linear e 3D) 

 

Os corantes Amarelo Remazol GR110 e Amarelo Remazol Ouro RNL usados neste estudo 

são azo corantes reativos ácidos e possuem, respectivamente, as seguintes fórmulas 
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moleculares: C20H22N4O11S3Na2 e C16H18N4O10S3Na2. Ambos corantes contêm a função 

azo como grupo cromóforo e o grupo e sulfatoetilsulfonila como grupos reativos ácidos.  

 

Tais corantes foram escolhidos devido ao seu uso intenso no tingimento de tecidos de 

algodão, bem como ao fato de terem sua estrutura química conhecida e de terem sido 

gentilmente cedidos, em grande quantidade, por indústria têxtil mineira. 

 

3.2. Hidrólise de corantes 

 

Durante o processo de tingimento, paralelo à reação de fixação do corante, ocorre reação de 

hidrólise. O corante hidrolisado é incapaz de ligar-se à fibra, sendo descartado no efluente 

da indústria. O grupo sulfatoetilsulfonila (-SO2CH2CH2-OSO3H) é hidrolisado para vinil 

sulfônico (-SO2CH=CH2) e forma uma ligação covalente forte com uma amina livre ou 

outro grupo substituinte na fibra.  

 

A hidrólise dos corantes em laboratório teve por objetivo submeter os corantes às mesmas 

modificações químicas pelas quais eles passam durante o processo de tingimento em uma 

indústria têxtil. Os testes com o corante hidrolisado permitiram então uma comparação com 

os ensaios em que o corante foi usado in natura. 

 

Para o preparo de 500mL de uma solução 2000mg/L de corante hidrolisado, foi pesado 

1,0000g de corante e dissolvido em cerca de 400mL de água destilada. 66,66g de NaCl 

foram adicionados e agitou-se até dissolução completa. A solução obtida foi aquecida a 

60ºC e 2,5g de NaOH foram adicionados. A temperatura foi mantida a 60ºC e após 1 hora 

foram adicionados 3,33g de Na2CO3. A solução de corante hidrolisado foi então resfriada e 

em seguida transferida para um balão volumétrico de 500mL. 
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3.3. Caracterização dos corantes 

 

3.3.1. Ponto de Carga Zero – PCZ 

 

O procedimento adotado para determinação do Ponto de Carga Zero (PCZ) do adsorvente 

foi feito conforme Valdés et al. (2002). Foram ajustadas 3 porções de água destilada A, B e 

C para os valores de pH 3, 6 e 11 respectivamente. Para ajuste de pH foram usadas soluções 

de ácido nítrico e hidróxido de sódio 0,1M. Para cada uma destas soluções (A, B e C) foram 

retiradas 6 alíquotas de 20mL e a cada uma destas alíquotas foram adicionadas quantidades 

diferentes do adsorvente. As porcentagens em massa distintas de corante usadas foram: 

0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 7,0 e 10,0%, resultando em 7 erlenmeyers para cada pH. Em 

seguida os 21 erlenmeyers obtidos foram levados à incubadora shaker para agitação 

constante a 200rpm por 24 horas a 25ºC para que se alcançasse o pH de equilíbrio. Mediu-

se então o pH final de cada erlenmeyer. Foram obtidos os gráficos de pH versus 

percentagem em massa de adsorvente para determinação gráfica do PCZ.  

 

3.3.2. Determinação do pKα dos corantes por titulação potenciométrica 

 

A titulação potenciométrica consiste em determinar o ponto final de um processo de 

titulação por intermédio da medida do pH. Neste método, o ponto de equivalência é 

revelado por uma abrupta modificação do pH. A detecção do ponto final da titulação foi 

feita com maior facilidade pelo exame da curva de titulação (gráfico da variação do pH em 

função do volume de titulante adicionado). O ponto final é o ponto de inflexão da curva. 

Foi adotado o método da primeira derivada para determinar, com exatidão, o ponto final. O 

pKα desejado equivale à metade do pH onde se encontra o ponto final.  

 

Para a determinação dos pKα dos corantes; 100,0 mL de uma solução de corante 10,0mg/L 

foram colocados em um erlenmeyer. Um pHmetro foi acoplado ao erlenmeyer e o pH 

inicial foi ajustado para 2 com adição de HCl 0,01M. 25,0mL de solução de NaOH 0,01M 
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foram colocados em uma bureta de 25,0mL. Um agitador magnético manteve constante a 

agitação da solução de corante no erlenmeyer. À medida que NaOH foi adicionado em 

pequenas porções à solução de corante, o pH foi medido. Plotou-se um gráfico de volume 

de NaOH adicionado versus pH medido. Posteriormente, plotou-se um gráfico da derivada 

dos valores medidos que estabelece com exatidão o ponto final (ponto de inflexão) de cada 

titulação e, consequentemente, determina o pKα fazendo-se a metade desse valor. Os pKα 

foram usados para determinar a faixa de pH em que os corantes se encontram com carga 

negativa, o que favorece a atração eletrostática entre os mesmos e o HDL calcinado. 

 

3.4. Síntese de hidrotalcita MgAl-CO3  

 

A equação 3.1 representa a síntese de uma hidrotalcita com proporção Mg/Al de 2/1: 

 

4Mg(NO3)2.6H2O + 2Al(NO3)3.9H2O + 1Na2CO3 + 12NaOH → Mg4Al2(OH)12CO3.4H2O 

+ 14Na(NO3) + 38H2O                (3.1) 

Foram preparadas soluções 2,0M de NaOH e 1,0M de Na2CO3. Primeiramente foram 

adicionadas as massas dos reagentes Mg(NO3)2.6H2O e Al(NO3)3.9H2O em 100 mL de 

água destilada. Essa solução foi então vertida vagarosamente em 100 mL da solução de 

Na2CO3. Mediu-se o pH da solução resultante e manteve-se o pH em 10 usando a solução 

de NaOH previamente preparada. O procedimento de adição de NaOH e monitoramento do 

pH foi feito durante 4 horas sob agitação constante e a 40ºC; em agitador magnético com 

aquecimento. 

 

Posteriormente, utilizou-se uma incubadora shaker durante 30 horas a 55ºC. Fez-se uma 

filtração à vácuo e o material obtido foi então seco a 50ºC em estufa. O material foi então 

macerado. Parte da hidrotalcita foi calcinada em mufla por 4h a 500ºC e em seguida foi 

levada ao dessecador sob vácuo na presença de sílica gel ativada. Essa calcinação leva à 

formação do HDL calcinado, Mg4Al2O7. 
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3.5. Técnicas de caracterização do material sintetizado 

 

Para estudo das propriedades estruturais dos compostos sintetizados (hidrotalcita e material 

obtido da calcinação da mesma), foram realizadas caracterizações conforme Vieira et.al 

(2009). Além das técnicas de caracterização descritas detalhadamente a seguir, salienta-se 

que também foi determinado o PCZ dos HDL, conforme procedimento apresentado no item 

3.3.1. 

 

3.5.1. Difratometria de Raios-X 

 

As análises de difração de raios-X (DRX) foram realizadas em um difratômetro Shimadzu 

XRD-6000, no Laboratório de Difração de Raios-X, DEQUI-UFOP, utilizando 

monocromador de grafite, filtro de níquel, radiação FeKα (λ=1,9360Ǻ), 40kV, e 20 mA. Os 

resultados foram convertidos para CuKα (λ=1,5406Ǻ) para tratamento dos dados. Fez-se 

uma varredura (2θ) de 2-90° e passo de 2º/minuto. As análises possibilitaram a 

caracterização dos materiais, a determinação de espaçamentos basais, grau de 

cristalinidade, parâmetros de rede e tamanho de partículas. 

 

3.5.2. Análise Térmica  

 

As análises termogravimétricas (TGA/DTG) foram realizadas em um equipamento 

SDT2960, no Laboratório de Análise Térmica, DEQUI-UFOP, utilizando cerca de 7mg de 

amostra em cadinho de alumina. Foi feito aquecimento da temperatura ambiente a 1000°C, 

com taxa de 20°C por minuto em atmosfera de N2. A TGA mede a variação da massa da 

amostra em função da temperatura e sua curva resultante fornece informações quanto à 

estabilidade térmica da amostra inicial e de algum produto intermediário que possa ser 

formado. A DTG, derivada da análise termogravimétrica, fornece a derivada da mudança 

de massa em função da temperatura. A curva resultante é a primeira derivada da curva de 
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variação de massa. Vários picos são obtidos; os pontos de mínimo na curva da derivada 

indicam pontos de inflexão na curva de perda de massa e também indicam velocidade de 

perda de massa. Assim, a definição de picos e vales na curva de DTG é utilizada para 

determinar as etapas de decomposição. 

 

3.5.3. Área superficial específica e porosidade  

 

As medidas de área superficial específica e porosidade dos materiais na forma de pó foram 

realizadas em um equipamento NOVA 1000, no Laboratório de Hidrometalurgia, Escola de 

Minas-UFOP, que utiliza o princípio de adsorção do gás nitrogênio na superfície do sólido, 

através dos métodos BET e BJH. Para tal caracterização; 4g de amostra foi previamente 

desgaseificada a 150°C por 2 horas. Foram obtidos parâmetros de superfície específica e 

porosidade para valores progressivos de pressão relativa no intervalo de 0,05 a 0,98. Foi 

realizada uma desgaseificação da amostra, deixando-a sob vácuo até que não houvesse 

variação de pressão. Foi realizada então a medida do volume livre no interior do porta-

amostra pela adição de um volume conhecido de nitrogênio gasoso, medindo-se 

imediatamente a pressão. Tal procedimento permitiu determinar características relacionadas 

à porosidade e forma geométrica dos poros dos materiais sintetizados. 

 

3.5.4. Espectroscopia na região do infravermelho 

 

As medidas espectroscópicas de transmissão no infravermelho (IV) foram realizadas no 

Laboratório de Espectroscopia no Infravermelho, DEMIN-UFOP, em um aparelho Nicolet 

6700 FT-IR THERMOSCIENTIFIC. Foram preparadas pastilhas prensadas de KBr (grau 

espectroscópico - Sigma Aldrich) 1,5% e analisadas de 4000 a 400 cm
-1

. As análises foram 

feitas pela comparação das bandas obtidas com as bandas características dos HDL. 
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3.5.5. Microscopia eletrônica de varredura 

 

As análises de MEV foram feitas no Laboratório de Microscopia Eletrônica, DEGEO-

UFOP em um equipamento JSM 5510/Jeol com voltagem de aceleração de 20kV. Análises 

de EDS (sistema de dispersão de energia) foram realizadas em um equipamento 

NORAN/Thermo para determinação qualitativa e semiquantitativa.  

 

As amostras foram preparadas colocando-as sobre um vidro de relógio com etanol para 

dispersão dessas partículas em um aparelho ultrasom USC 1450-Unique, e foram então 

colocadas em um porta-amostras de latão com fita de carbono para metalização. A 

metalização é o recobrimento das amostras com uma fina camada de carbono pulverizado e 

objetiva conferir boa condutividade elétrica e térmica à amostra. 

 

As imagens por MEV foram obtidas através da incidência, sob vácuo, de um feixe de 

elétrons de pequeno diâmetro e de alta energia sobre a superfície da amostra. Dessa 

maneira, ocorre uma interação e parte do feixe é refletida e coletada por um detector que 

converte esse sinal em imagens de elétrons retroespalhados (BEC). Se nessa interação a 

amostra emitir elétrons, produz-se a chamada imagem de elétrons secundários. 

 

3.5.6. Microscopia eletrônica de transmissão 

 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET) foi realizada no Centro de Microscopia da 

UFMG, em um equipamento Tecnai G2-20-FEI. As amostras foram previamente 

preparadas colocando uma pequena porção do material a ser analisado em uma micro-

pipeta com acetona para dispersão das partículas em um ultrasom USC Unique 1450. O 

sobrenadante foi coletado e depositado em grades específicas para análise em microscópio 

eletrônico de transmissão. As medidas foram feitas a fim de investigar características 

morfológicas dos materiais produzidos. 
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3.6. Estudo do uso de HDL em soluções de corantes 

 

3.6.1. Cinética de adsorção 

 

Os testes de cinética com o óxi-hidróxido misto foram feitos nas três distintas condições: 

pH 7 e 25°C; pH 11 e 40°C e com solução do corante hidrolisado (pH12) a 40ºC. Essas 

condições foram escolhidas para análise por serem condições semelhantes às que se 

encontra o efluente têxtil em diferentes pontos do circuito de tratamento de efluentes. O 

efluente bruto se encontra a 40°C e pH 11; porém o corante em solução passou por 

processo de hidrólise (40ºC, pH 12); logo, as duas condições foram comparadas. Além 

disso, o efluente industrial tratado biologicamente, que ainda apresenta cor ao ser lançado 

no ambiente, se encontra a 25ºC, pH 7. 

 

O procedimento de cinética foi feito da seguinte forma: 7 erlenmeyers com 0,0500g do oxi-

hidróxido misto receberam 100mL de soluções de corante com concentrações que variaram 

de 10 a 250mg/L, conforme a Tabela 3.1.  

 

Para cada uma das três condições foram feitas triplicatas. A partir do momento inicial de 

contato do HDL calcinado com a solução de corante, foram retiradas alíquotas de 5mL em 

tempos pré-estabelecidos pra determinação das curvas de cinética. Cada alíquota foi 

centrifugada por 10 minutos a 3000rpm e a absorbância do sobrenadante foi lida em um 

espectrofotômetro Aaker SP-220 (423nm para Amarelo Remazol GR110 e 410nm para 

Amarelo Remazol Ouro RNL). As concentrações foram obtidas a partir das curvas de 

calibração previamente construídas, tendo sido possível determinar a porcentagem de 

remoção do corante ao longo do tempo. Cada alíquota retirada era devolvida ao erlenmeyer 

de origem. 
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Tabela 3.1: Esquema do procedimento usado para o estudo cinético 

Erlenmeyer C corante (mg/L) ox/cor
1
  ox/cor

1
  

  (mol) (massa) 

P1 250,0 4,9 2,0 

P2 125,0 9,6 4,0 

P3 100,0 11,9 5,0 

P4 75,0 15,8 6,7 

P5 50,0 24,0 10,0 

P6 25,0 48,7 20,0 

P7 10,0 118,8 50,0 

1
ox/cor = proporção entre HDL calcinado e corante. 

 

3.6.2. Isotermas de adsorção 

 

Os testes para determinação das isotermas de adsorção com o HDL calcinado foram feitos 

nas três distintas condições: pH 7 e 25°C; pH 11 e 40°C e com solução de corante 

hidrolisado a 40ºC (pH12). O procedimento foi feito da seguinte forma: 8 erlenmeyers com 

0,0500g do HDL calcinado receberam 100mL de soluções de corante com concentrações 

que variaram de 10 a 250 mg/L, conforme a Tabela 3.2.  

 

Para cada uma das três condições foram feitas triplicatas. Após o tempo de equilíbrio 

determinado em testes preliminares foi retirada uma alíquota de 5mL de cada erlenmeyer. 

Cada alíquota foi centrifugada por 10 minutos a 3000rpm e a absorbância do sobrenadante 

foi lida em um espectrofotômetro Aaker Sp-220 (423nm para Amarelo Remazol GR110 e 

410nm para Amarelo Remazol Ouro RNL). As concentrações foram obtidas a partir das 

curvas de calibração previamente construídas.  
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Tabela 3.2: Esquema do procedimento usado para determinar as isotermas de adsorção 

Erlenmeyer C corante (mg/L) ox/cor
1
 (mol) ox/cor

1
 (massa) 

P1 250,0 4,9 2,0 

P2 200,0 6,2 2,5 

P3 125,0 9,6 4,0 

P4 100,0 11,9 5,0 

P5 75,0 15,8 6,7 

P6 50,0 24,0 10,0 

P7 25,0 48,7 20,0 

P8 10,0 118,8 50,0 

1
ox/cor = proporção entre HDL calcinado e corante. 

 

3.6.3. Efeito da temperatura e do pH 

 

Para o estudo dos efeitos da temperatura e do pH no processo de adsorção, foram feitos 

ensaios com 0,0500g de óxi-hidróxido misto a 200 rpm por 24h com 100 mL de solução 

25mg/L de corante em diferentes temperaturas (25 e 40°C) e pH (7 e 11); mantendo-se um 

dos parâmetros constante e variando o outro. Foram então calculadas as porcentagens de 

remoção de corante com base na absorbância do sobrenadante antes e após o ensaio, 

conforme descrito anteriormente. 

 

3.7. Capacidade de reciclagem 

 

3.7.1. Reciclagem por decomposição térmica 

 

A capacidade de reciclagem avalia quantos ciclos de sorção-calcinação-sorção o material é 

capaz de passar sem perda significativa na sua eficiência. Para tanto 0,2000g do HDL 

calcinado foram adicionados a 100mL de solução de corante 300mg/L a 25°C, pH 7, sob 

agitação de 200 rpm por 24h. Leu-se a absorbância final e levou-se o pó à calcinação por 4 
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h a 500°C. Após calcinação, o pó foi pesado e submetido a outro ciclo, mantendo-se 

constante a proporção óxido/corante. O processo foi repetido totalizando 5 ciclos de 

adsorção/reciclagem. 

 

3.7.2. Reciclagem por troca iônica 

 

3.7.2.1. Troca iônica em solução  

 

Os ensaios de troca iônica em solução consistiram em adicionar o óxi-hidróxido misto a 

50,0mL de soluções 2,8M dos ânions cloreto, carbonato e hidróxido, provenientes 

respectivamente de NaCl, Na2CO3 e NaOH; de modo a tentar recuperar o corante adsorvido 

e obter novos HDL, por troca iônica. Os ensaios foram feitos a 25°C e 200rpm. 

Posteriormente, foram feitos gráficos de porcentagem de recuperação do corante com base 

na absorbância do sobrenadante antes e após o procedimento de troca iônica.  

 

3.7.2.2. Troca iônica em meio ácido 

 

Os ensaios de troca iônica em meio ácido consistiram em adicionar o óxi-hidróxido misto a 

50,0mL de soluções de ácidos cujas bases conjugadas são ânions que possuem afinidade 

pelas lamelas. Os ácidos nítrico, clorídrico e sulfúrico, todo a 0,002mol/L, foram 

adicionados até que o pH atingisse 2,8; valor menor que o PCZ dos corantes, para garantir 

sua protonação e desestabilização da interação corante-HDL.  

 

3.8. Estudo do uso de HDL em efluentes têxteis 

 

Estudos de remoção de cor e de DQO foram feitos em 3 amostras de efluente bruto (08B, 

09B e 10B) e 3 amostras de efluente tratado (08T, 09T e 10T) fornecidas pela Indústria 

Têxtil Companhia Industrial Itabirito - Itabirito, MG. Primeiramente, os efluentes bruto e 

tratado biologicamente (processo de lodos ativados), obtidos em diferentes datas, foram 
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filtrados. 100,0 mL de amostras de efluente bruto e tratado biologicamente foram 

centrifugados por 20 minutos a 5000rpm.  

 

As amostras do sobrenadante (100mL) foram então submetidas à adsorção em shaker a 

200rpm por 24 horas com diferentes quantidades de óxi-hidróxido misto: 50, 250, 750, 

1000 e 2000mg. Os estudos de efluente bruto foram feitos a 40°C e os estudos de efluente 

tratado a 25°C, de modo que fossem estabelecidas condições similares às condições reais 

em que se encontravam as amostras durante a coleta.  

 

As amostras analisadas foram coletadas antes e após cada experimento de adsorção em 

batelada. 30,0mL de amostra foram coletadas em tubos de Falcon, foram centrifugadas por 

10 minutos a 5000rpm para remoção de sólidos suspensos e o sobrenadante foi então usado 

na análise de cor e da demanda química de oxigênio (DQO). A determinação da DQO foi 

feita conforme Standard Methods for the Analyses of Water and Wastewater. Para a análise 

de cor fez-se uma varredura para escolha dos comprimentos de onda de máxima 

absorbância, o que levou a escolha do  = 250nm. 

 

3.8.1. Cinética da remoção de cor e DQO de efluentes têxteis 

 

O estudo cinético de adsorção dos compostos presentes no efluente industrial no HDL 

calcinado foi feito com as amostras do efluente bruto 08B e do efluente tratado 08T, 

escolhidos aleatoriamente. Para cada uma das amostras, 10 erlenmeyers com 50,0mL de 

efluente filtrado foram adicionados a 0,7500g de HDL calcinado e colocados em shaker a 

200rpm por 24 horas. Os ensaios com efluente bruto foram feitos a 40°C e com efluente 

tratado a 25°C. Em períodos pré-determinados, as amostras foram coletadas dos 

erlenmeyers, centrifugadas a 5000rpm por 10 minutos e analisadas para determinação dos 

parâmetros cor e DQO.   
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3.8.2. Capacidade de reciclagem de HDL após contato com efluente têxtil 

 

A capacidade de reciclagem das hidrotalcitas foi determinada por ciclos de adsorção–

decomposição térmica–adsorção usando amostras dos mesmos efluentes filtrados testados e 

descritos anteriormente. A adsorção foi feita a 40°C para efluente bruto e a 25°C para 

efluente tratado, todos a 200rpm em shaker. Para tanto, 1,0g de HDL calcinado foi 

adicionado a 100 mL de efluente. Após adsorção por 24 horas, o HDL obtido foi calcinado 

e utilizado novamente para outra adsorção, mantendo-se constante a relação entre a massa 

de HDL e o volume de efluente usado. A % remoção de cor e DQO dos efluentes testados 

durante cada um dos 5 ciclos foi determinada. 

 

3.8.3. Caracterização dos HDL obtidos após ensaios 

 

Amostras de HDL coletadas após os ensaios de adsorção e de capacidade de reciclagem 

foram caracterizadas por DRX, conforme procedimentos previamente descritos nos itens 

3.5.1 e 3.5.4, para fins de comparação com os resultados obtidos com os corantes sintéticos. 
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4. Resultados e Discussão 

 

Inicialmente este capítulo apresentará os resultados da caracterização dos corantes e 

materiais sintetizados, em seguida serão discutidos os resultados relacionados aos estudos 

com os corantes-modelo e com amostras de efluentes têxteis.   

 

4.1.  Caracterização dos corantes e HDL 

 

4.1.1. Ponto de Carga Zero 

 

A Figura 4.1 apresenta o gráfico obtido para determinação do PCZ do HDL calcinado. O 

PCZ pode ser interpretado como o pH no qual a partícula apresenta uma densidade de carga 

superficial igual a zero. É o valor de pH para o qual o gráfico converge. Acima do pH 

tomado como pH de carga zero, tem-se seguramente cargas negativas no material analisado 

e abaixo desse valor tem-se cargas positivas. O HDL calcinado teve seu PCZ determinado 

como 11.  
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Figura 4.1: pH versus porcentagem em massa do HDL calcinado na determinação do PCZ 
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4.1.2. Determinação dos pKa dos corantes 

 

A determinação dos pKa fornecem informações a respeito das cargas dos corantes em 

determinados pH, de maneira a completar o valor de PCZ obtido para o HDL calcinado. 

Observa-se nos gráficos das Figuras 4.2 e 4.3, os pontos finais de titulação dos dois 

corantes em estudo. Os pontos finais, ou seja, os pontos de inflexão foram determinados 

pelos métodos de primeira e segunda derivada.  

 

Para o corante Amarelo Remazol GR110, observam-se dois pontos de inflexão 

relacionados aos grupos sulfato e sulfônico da sua molécula. A metade dos pontos finais 

determina o pKa, onde foram então determinados os valores de aproximadamente 4 e 6 

para o corante Amarelo Remazol GR110. Isso significa que abaixo do pH 4, há apenas 

cargas positivas na estrutura da molécula do corante; na faixa de pH entre 4 e 6, há uma 

carga positiva e uma negativa devido à desprotonação do grupo sulfônico; e acima do pH 

6, há apenas cargas negativas na estrutura do corante decorrente da desprotonação do 

segundo grupo sulfatoetilsulfonila.  

 

O corante Amarelo Remazol Ouro RNL possui três pontos finais na titulação devido aos 

grupos sulfato, sulfônico e amino presentes em sua estrutura. Foram determinados os 

valores aproximados de pKa: 3; 3,5 e 6. Isso significa que abaixo do pH 3, apenas cargas 

positivas compõem a molécula do corante, na faixa de pH entre 3 e 3,5; uma carga 

negativa aparece em função da desprotonação do grupo sulfônico. Na faixa de pH de 3,5 a 

6, há duas cargas negativas devido à desprotonação do segundo grupo sulfatoetilsulfonila; 

enquanto que acima do pH 6, há apenas cargas negativas na molécula relacionadas à 

terceira desprotonação do grupo amida.  

 

Os experimentos posteriores foram realizados em valores de pH iguais ou superiores a 7, 

onde seguramente se encontram cargas negativas nas moléculas dos corantes.  
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Figura 4.2: Determinação dos valores de pKa1 e pKa2 para o corante Amarelo Remazol 

GR110. a) Gráfico de 1ª e 2ª derivadas para determinação dos pontos finais das titulação. 

b) Determinação dos pKa a partir dos pontos finais. 
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Figura 4.3: Determinação dos valores de pKa1, pKa2 e pKa3 para o corante Amarelo 

Remazol Ouro RNL. a) Gráfico de 1ª e 2ª derivadas para determinação dos pontos finais 

das titulação. b) Determinação dos pKa a partir dos pontos finais. 
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4.1.3. Difração de Raios-X 

 

Os gráficos apresentados na Figura 4.4 correspondem aos difratogramas do HDL MgAl-

CO3 e de seu respectivo óxi-hidróxido misto. A lei de Bragg (Equação 4.1) rege o 

raciocínio relacionado às inferências obtidas dos resultados de DRX, onde n é a ordem de 

reflexão do pico, λ é o comprimento de onda, em nm, dos raios-X usados na análise, d é o 

espaçamento basal para o pico hkl e θ é o ângulo de Bragg determinado pelo pico de 

difração. 

 

n λ = 2.dhkl.sen θ                 (4.1) 

 

Um difratograma típico de um HDL apresenta picos basais (00l) relacionados ao 

empilhamento das camadas, picos não basais (hk0) associados à organização da estrutura 

no interior das lamelas e picos (0kl) relacionados com a ordenação de uma lamela em 

relação à outra (Silverio et al., 2007). No difratograma, os picos (003), (006) e (009) são 

os picos basais que caracterizam o material como um material lamelar.  

 

Os parâmetros de rede a e c foram calculados conforme Pérez-Ramírez et al. (2001) para 

uma célula unitária hexagonal. O parâmetro de rede a corresponde à média da distância 

dos cátions presentes dentro das camadas da estrutura dos compostos, e pode ser calculada 

como a=2d(110). O parâmetro c está relacionado com a espessura da camada e distância 

interlamelar, e é obtido por c=3d(003). O espaçamento basal d003 representa duas camadas 

lamelares e uma camada interlamelar provida de ânions hidratados. A distância d006 se 

refere à camada lamelar constituída de cátions divalentes, trivalentes e oxigênio.  



46 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

(113)

(200)

(111)

(110)

(009)

(012) (015)

(006)

(003)

b)

a)

 

 

In
te

n
s
id

a
d
e

2 theta (º)

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Difratograma de raios-X dos materiais sintetizados. a) MgAl-CO3; b) MgAl-

CO3 calcinado (óxi-hidróxido misto). 

 

O tamanho médio das partículas, dada uma direção cristalográfica, foi determinado pelo 

método de Scherrer (Equação 4.2), onde t é o tamanho da partícula, λ é o comprimento de 

onda dos raios-X usados em nm, B é a largura a meia altura do pico analisado e θB é o 

ângulo de Bragg determinado pelo pico da amostra (Zhao et al., 2009; Zhao et al., 2002). 

O tamanho foi obtido pelo tamanho médio entre os dois primeiros e mais bem definidos 

picos, quer sejam d003 e d006. O valor de B é obtido pela equação 4.3, onde Bpd vale 0,10; 

valor característico de cada aparelho de medição e Bam é a largura a meia altura do pico 

correspondente. 

 

t = (0,9 λ)/(B. cos θB)                 (4.2) 

 

B
2
 = Bam

2
 – Bpd

2                  
(4.3) 
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Os espaçamentos basais e parâmetros de rede calculados a partir das intensidades e 

larguras dos picos de interesse estão apresentados na Tabela 4.1 e estão de acordo com a 

literatura. Palmer et al. (2009) reportaram espaçamentos d003 iguais a 7,8Å; valor bem 

próximo ao definido (7,9 Å) para hidrotalcitas intercaladas com carbonato (Kloprogge et 

al., 2002).  

 

O tamanho de partícula calculado (24,9 nm) foi inferior aos tamanhos de partícula 

geralmente reportados para este tipo de material (cerca de 100nm). Tamanhos de partícula 

menores implicam em maiores larguras de picos, que por sua vez estão relacionados a 

materiais menos cristalinos. Quanto maior a cristalinidade do material, mais bem definidos 

e finos são os picos característicos. 

 

Tabela 4.1: Espaçamentos basais, parâmetros de rede e tamanho de partícula do HDL 

MgAl-CO3 sintetizado 

 

Composto Espaçamento basal (Ǻ) Parâmetros de rede (Ǻ) Tamanho (nm) 

d003 d006 d110 a c t 

MgAl-CO3 7,9 4,0 1,5 3 24 25 

 

4.1.4. Análise Térmica 

 

A decomposição térmica das hidrotalcitas é uma sequência complexa de etapas que 

envolvem a desidratação, a desidroxilação (perda das hidroxilas lamelares) e perda do 

carbonato interlamelar. As Figuras 4.5, 4.6 e 4.7 apresentam, respectivamente, os 

resultados de análise térmica para o HDL MgAl-CO3 e para os corantes estudados.  

 

As etapas e a sequência de decomposição térmica das hidrotalcitas podem variar conforme 

a razão entre os cátions (Hibino et al., 1995), mas de um modo geral obedecem à mesma 

sequência. A primeira transição de temperatura e perda de massa, abaixo de 200°C, está 

associada à evaporação das moléculas de água interlamelares e adsorvidas. As outras 
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etapas, entre 200 e 500°C, referem-se à decomposição dos carbonatos interlamelares e 

hidroxilas das lamelas (Hibino et al., 1995). Após 500°C, há o colapso da lamela do tipo 

brucita e da estrutura do HDL com a formação de uma solução sólida de óxido misto 

espinélio (MgAl2O4) e MgO ou de Al2O3 e MgO; esta formação é irreversível. 

 

As curvas da análise termogravimétrica (TGA) e de suas derivadas (DTA) definem as 

etapas de decomposição do material. Os pontos de mínimo nas curvas da derivada indicam 

pontos de inflexão na curva de perda de massa e também indicam velocidade de perda de 

massa. Assim, a definição de picos e vales na curva de DTG é utilizada para determinar as 

etapas de decomposição. Observa-se que à temperatura de 500°C, não há decomposição 

completa dos corantes adsorvidos no material. Este dado é importante para discussões 

posteriores referentes à capacidade de reciclagem térmica do material. A análise do 

gráfico obtido para o material MgAl-CO3 indica ainda a quantidade de água  de hidratação 

presente na estrutura do HDL. A primeira perda de massa indicada no gráfico indica que o 

material sintetizado possui 0,058 mol de água por unidade de hidrotalcita, o que determina 

a sua fórmula estrutural em [Mg
+2

 0,67Al
+3

 0,33 (OH)2]
+0,33

 CO
3-

 0,058.H2O. 
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Figura 4.5: Análise térmica do material MgAl-CO3 
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Figura 4.6: Análise térmica do corante Amarelo Remazol GR110 
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Figura 4.7: Análise térmica do corante Amarelo Remazol Ouro RNL 
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4.1.5. Área Superficial Específica e porosidade 

 

A área superficial específica dos HDL pode alcançar 100 m
2
/g, e os valores encontrados 

neste trabalho (Tabela 4.2) foram compatíveis à faixa de valores encontrados na literatura 

(Crepaldi et al., 1998; Crepaldi et al., 2002). A Tabela 4.2 mostra que os poros dos 

materiais sintetizados estão situados na faixa de 20<x<500 Ǻ, o que classifica o material 

como mesoporoso. Quando calcinados, observa-se um maior número de microporos, 

resultando em um considerável aumento da área superficial (Sanfilippo, 1997). Esse 

aumento tem sido relacionado à formação de canais na estrutura do material, durante a 

evolução de vapor d’agua e gás carbônico (Rives, 2002; Cavani et al., 1991). 

 

Através das isotermas de adsorção/dessorção com nitrogênio (Figura 4.9) foi possível 

determinar as características relacionadas à porosidade e forma geométrica dos poros. Não 

há histerese, ou seja, a isoterma de dessorção não coincide com a isoterma de adsorção, 

indicando a presença de poros cilíndricos com duas extremidades abertas.  

 

Tabela 4.2: Parâmetros determinados pela análise BET 

Composto Superfície 

específica (m
2
/g) 

Volume de 

microporos (cm
3
/kg) 

Diâmetro médio 

dos poros (nm) 

HDL 10,7 0,00516 23 

HDL calcinado 21,3 0,01026 15 
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Figura 4.8: Isoterma de adsorção/dessorção de nitrogênio no HDL calcinado 

 

4.1.6. Infravermelho 

A Figura 4.9 apresenta os espectros de infravermelho obtidos com os materiais sintetizados. 

As bandas encontradas nas análises de infravermelho forneceram informações em relação 

aos grupamentos característicos dos HDL. A banda de vibração em torno de 1380cm
-1

 é 

característica do estiramento assimétrico do carbonato livre (CO3
2-

), enquanto que 

vibrações em torno de 1340cm
-1

 indicam a presença de carbonato no espaço interlamelar. 

Além disso, a banda de vibração em 1650cm
-1

 pode indicar a presença de água fisicamente 

adsorvida. A presença de água mesmo no material calcinado é esperada devido a adsorção 

de moléculas de água presentes na atmosfera, já que o material tem propriedades de 

dessecante. As bandas de vibrações relacionadas aos carbonatos são menos intensas para o 

material calcinado se comparadas ao HDL devido à perda de carbonato livre.  
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Figura 4.9: Infravermelho do HDL (precursor) e do HDL calcinado 

 

4.1.7. Microscopia eletrônica de varredura 

 

As análises feitas nas amostras, como demonstrado na Figura 4.10, evidenciaram grande 

homogeneidade química e estequiometria compatível com a planejada, ou seja, com razão 

Mg/Al igual a 2/1 nos os pontos (1 a 7) analisados por EDS e indicados na Figura 4.10. Os 

resultados de MEV também mostraram a grande tendência do material à aglomeração. 
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Figura 4.10: Microscopia eletrônica de varredura do HDL 2/1 

 

4.1.8. Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

Pode-se observar na Figura 4.11, a deposição de placas bem finas do HDL calcinado sobre 

as grades. Com o aumento da resolução, os planos atômicos são revelados pelas pequenas 

linhas paralelas observadas. O espaçamento entre os planos foi de cerca de 2Ǻ, que é 

esperado no caso do HDL calcinado, cujo espaçamento interlamelar não possui, após 

calcinação, carbonatos e água nas lamelas. O mesmo espaçamento, porém, foi observado 

para amostras dos HDL não calcinados. Para o HDL era esperado um espaçamento de 

cerca de 8Å. Desta forma, percebe-se que o plano atômico demonstrado na análise se trata 

da distância entre metal e oxigênio nas duas medidas, tanto para o HDL, quanto para o 

HDL calcinado.  
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 Figura 4.11: Microscopia eletrônica de transmissão do HDL.  

 

4.2. Estudos de adsorção 

 

4.2.1.  Isotermas de isotermas de adsorção 

 

Os gráficos de capacidade de adsorção após equilíbrio (mg/g) versus concentração do 

sobrenadante no equilíbrio (mg/L) são apresentados nas Figuras 4.12 e 4.13 para as três 

condições estudadas em função do corante testado. Os modelos de adsorção de Langmuir, 

Freundlich e Temkin foram avaliados e os coeficientes de ajuste linear obtidos são 

apresentados na Tabela 4.3. 

A adsorção dos dois corantes foi mais bem descrita pelo modelo de Langmuir (Tabela 4.3), 

o que indica que a adsorção ocorre em monocamada e em superfície homogênea. Os 

resultados indicam que o adsorvato interage com sítios específicos através de ligações 

fortes, uma vez que a parte inicial de inclinação é acentuada, indicando uma forte 

quimissorção, ou seja, elevada afinidade entre adsorvente e adsorvato. O patamar 
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observado corresponde à formação da monocamada do adsorvato. Uma hipótese é a de que 

os grupos sulfonatos e/ou sulfatos do corante interagem com as cargas positivas residuais 

da superfície do sólido, ocorrendo uma troca dos ânions superficiais pelos ânions do 

corante. Com o aumento da concentração do corante na solução, os sítios de interação são 

totalmente preenchidos, ocorrendo uma saturação. Assim, não é mais observado aumento 

de remoção do corante, o que justifica o patamar das Figuras 4.12 e 4.13. 

A comparação dos gráficos da Figura 4.12 evidencia que o concomitante aumento de 

temperatura e do pH leva a uma redução na quantidade máxima adsorvida. O mesmo 

efeito foi constatado para temperatura e pH individualmente, pela comparação dos 

gráficos a 40°C e pH=11.  

 

Uma possível explicação para a diminuição da adsorção em maior temperatura seria que a 

interação corante-HDL deve implicar na diminuição da entropia do sistema (∆S<0) que 

causa uma diminuição no valor negativo da energia livre (∆G = ∆H - T∆S). O processo de 

adsorção é acompanhado por uma liberação de calor, ou seja, é um processo exotérmico. 

Um aumento de temperatura representa um incremento na energia cinética das espécies 

em solução ou um aumento na entropia do sistema, o que faz com que a componente T∆S 

aumente, diminuindo assim a importância do fator entálpico no valor negativo da energia 

livre ∆G do sistema (Crepaldi et al., 2000; Dos Reis et al., 2004; Pavan et al., 2000). 

 

A menor capacidade de adsorção (qe) observada em pH mais alto pode ser atribuída à  

competição entre as hidroxilas e as moléculas do corante pelos sítios de adsorção. 

Percebe-se que quanto maior a concentração do corante nestas condições (pH elevado) 

mais o equilíbrio é forçado na direção de adsorção do corante e não das hidroxilas, já que 

há corante em excesso. 
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Figura 4.12: Isotermas de adsorção do corante Amarelo Remazol GR110: comparação 

entre os modelos estudados. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

 25°C, pH7

 40°C, pH11

 40°C, hidrolisado

 Langmuir

 Freundlich

 

 

q
e
 (
m

g
/g

)

C
e
 (mg/L)

 

Figura 4.13: Isotermas de adsorção do corante Amarelo Remazol Ouro RNL: comparação 

entre os modelos estudados. 
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De acordo com o formato da curva da isoterma de adsorção e com o parâmetro RL (0< RL 

<1) do modelo de Langmuir, conclui-se que as isotermas de adsorção são favoráveis. O 

modelo de Temkin não foi representado no gráfico devido ao baixo coeficiente linear 

observado, descartando assim a necessidade de comparação gráfica. 

 

É possível perceber que dada a capacidade máxima de corante que cada grama de material 

é capaz de adsorver, pode-se calcular em situações reais, a quantidade de material 

necessária para tratar um efluente com vazão e concentração de corante média conhecida. 

Além disso, o parâmetro K2, obtido dos estudos de cinética, proporciona o cálculo do 

tempo de detenção hidráulica mínimo a ser adotado para uma eficiência remoção de cor.  

 

Al-Degs et al. (2000) observaram excelente ajuste do modelo de Langmuir para a isoterma 

de adsorção do corante Amarelo Remazol Ouro. Os valores de Qmax obtidos por estes 

autores variaram de 71,4 a 111,1mg/g de carvão em diferentes condições. Tais autores não 

citam se o corante Remazol Amarelo Ouro é do tipo RNL. Os valores de Qmax 

encontrados neste trabalho são da mesma ordem de grandeza. Para o corante Amarelo 

Remazol GR110, foram encontrados Qmax de 106,3; 62,5 e 85,9mg/g para as diferentes 

condições de temperatura e pH, conforme descrito na Tabela 4.3. Valores de 657,2; 209,6 

e 135,5 mg/g foram encontrados para o corante Amarelo Remazol Ouro RNL. Destaca-se 

novamente a maior adsorção observada em menores valores de pH (7) e temperatura 

(25°C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

Tabela 4.3: Parâmetros comparativos entre as isotermas para os corantes estudados 

Corante Amarelo Remazol GR110 

Tipo de 

isoterma 

Parâmetros 25°C, pH 7 40°C, pH11 40°C, hidrolisado 

Langmuir Qmax (mg/g) 106,3 62,5 85,9 

KL (L/mg) 0,1672 0,1664 0,5227 

RL 0,0234 0,0235 0,0076 

R
2
 0,9543 0,9525 0,9910 

Freundlich KF (mg/g) 30,3 18,3 14,9 

n 4,3182 4,0182 2,9574 

R
2
 0,7679 0,8862 0,9789 

Temkin B 234,4 -350,0 -157,0 

KT (L/mol) 1,17 0,76 0,42 

R
2
 0,7857 0,4755 0,6345 

Corante Amarelo Remazol Ouro RNL 

Tipo de 

isoterma 

Parâmetros 25°C, pH 7 40°C, pH11 40°C, hidrolisado 

Langmuir Qmax (mg/g) 657,2 209,6 135,5 

KL (L/mg) 0,4005 0,0918 0,3144 

RL 0,0003 0,8976 0,0743 

R
2
 0,9554 0,8134 0,9776 

Freundlich KF (mg/g) 1,79 3,4352 37,30 

n 0,3782 2,6697 3,1496 

R
2
 0,8814 0,7962 0,9705 

Temkin B 13,0531 28,36 27,2034 

KT (L/mol) 9,69 2,74 2,7588 

R
2
 0,5228 0,6472 0,6649 
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4.2.2. Estudo de cinética de adsorção 

 

As curvas apresentadas nas Figuras 4.14 a 4.19 foram ajustadas conforme modelo de 

pseudo-segunda ordem para os testes com Amarelo Remazol GR110 e Amarelo Remazol 

Ouro RNL. A avaliação do modelo que melhor se ajustou aos dados experimentais foi 

realizada com base no coeficiente de correlação de regressão linear (R2) e pela diferença 

entre os valores calculados e medidos de qe. As Tabelas 4.4 e 4.5 apresentam os 

parâmetros obtidos para pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem para fins 

comparativos nas diversas condições estudadas. Para ambos corantes e todas as condições 

de pH e temperatura,  o modelo de pseudo-segunda foi o que resultou em melhor ajuste.  

 

Observa-se pelas Tabelas 4.4 e 4.5 que a capacidade de remoção foi menor para baixas 

concentrações iniciais de corante, provavelmente devido ao princípio de transferência de 

massa, em que há menor quantidade de corante forçando o equilíbrio no sentido da 

adsorção. Por outro lado, nos ensaios com menor concentração de corante, há maior 

remoção de corante do meio, já que é mantida constante a quantidade de óxido usado. 

Observa-se que em cerca de 200 minutos, as curvas de cinética com as menores 

concentrações iniciais de corante já alcançaram um platô, o que indica que o equilíbrio é 

alcançado com cerca de 3 horas de ensaio. Já para concentrações inicias de corante, foram 

observados tempos de equilíbrio em torno de 500 minutos, que equivale a cerca de 8 

horas. 
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Figura 4.14: Curva de cinética a 25°C, pH 7 para Amarelo Remazol GR110.  
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Figura 4.15: Curva de cinética a 40ºC, pH 11 para o amarelo remazol GR110.  
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Figura 4.16: Curvas de cinética ajustadas a 40°C, condição de hidrólise para o amarelo 

remazol GR110.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Tabela 4.4: Parâmetros para estudo cinético para experimentos realizados nas diferentes 

condições testadas para o corante Amarelo Remazol GR110 

Parâmetros cinéticos para Amarelo Remazol GR110 

25°C, pH 7 

C 

(mg/L) 

qe exp 

(mg/g) 

Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem 

qe (mg/g) K1 (s
-1

) R
2
 qe (mg/g) K2 

(g/mg.min) 

R
2
 

250  111,8 95,4 2,5E-3 0,7356 148,4 2,0E-5 0,9523 

125 117,6 102,3 2,9E-3 0,9586 128,5 4,0E-5 0,9902 

100 80,1 62,4 1,8E-3 0,9872 87,6 5,0E-5 0,9744 

75 86,3 82,5 3,3E-3 0,9651 95,9 6,0E-5 0,9928 

50 90,8 51,4 2,2E-3 0,8917 97,7 7,0E-5 0,9954 

25 47,1 11,4 2,6E-3 0,3771 49,3 2,9E-4 0,9957 

10 19,3 4,3 9,5E-4 0,1933 18,1 1,4E-3 0,9881 

40°C, pH 11 

C 

(mg/L) 

qe exp 

(mg/g) 

Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem 

qe (mg/g) K1(s
-1

) R
2
 qe (mg/g) K2 

(g/mg.min) 

R
2
 

250 50,5 16,2 3,5E-3 0,4063 47,1 1,8E-4 0,9799 

125 48,5 86,8 1,9E-3 0,1424 50,6 3,1E-4 0,9818 

100 49,5 46,9 8,2E-3 0,9712 55,3 2,5E-4 0,9959 

75 39,7 38,8 6,7E-3 0,9506 44,5 2,5E-4 0,9765 

50 24,5 16,4 4,1E-3 0,9160 26,6 4,4E-4 0,9845 

25 32,6 27,8 5,7E-3 0,9875 37,4 2,7E-4 0,9884 

10 16,2 10,6 6,4E-3 0,9009 15,4 8,1E-3 0,9399 
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Tabela 4.4: Parâmetros para estudo cinético para experimentos realizados nas diferentes 

condições testadas para o corante Amarelo Remazol GR110 (Continuação) 

40°C, hidrolisado 

Cmg/L 

(mg/L) 

qe exp qe 

(mg/g) 

Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem 

qe (mg/g) K1 (s
-1

) R
2
 qe (mg/g) K2 

(g/mg.min) 

R
2
 

250 83,0 68,6 6,4E-3 0,8839 89,8 1,6E-4 0,9704 

125 43,9 36,5 7,1E-3 0,9601 47,1 3,3E-4 0,9891 

100 68,4 53,3 3,3E-3 0,8557 71,1 1,3E-4 0,9088 

75 46,1 28,7 1,5E-3 0,3975 42,4 2,7E-4 0,8858 

50 47,4 35,9 2,8E-3 0,9387 49,3 1,7E-4 0,9227 

25 29,9 31,6 1,4E-3 0,8639 30,7 4,6E-4 0,9649 

10 20,0 69,1 2,1E-4 0,4836 20,4 4,3E-3 0,9997 
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Figura 4.17: Curva de cinética a 25°C, pH 7 para o Amarelo Remazol Ouro RNL.  
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Figura 4.18: Curva de cinética a 40ºC, pH 11 para o Amarelo Remazol Ouro RNL.  
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Figura 4.19: Curvas de cinética ajustadas a 40°C, condição de hidrólise para o Amarelo 

Remazol Ouro RNL.  
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Tabela 4.5: Parâmetros para estudo cinético para experimentos realizados nas diferentes 

condições testadas para o Amarelo Remazol Ouro RNL 

25°C, pH 7 

C 

(mg/L) 

qe exp 

(mg/g) 

Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem 

qe (mg/g) K1 (s
-1

) R
2
 qe (mg/g) K2 

(g/mg.min) 

R
2
 

250 162,2 25,0 1,6E-3 0,9749 161,3 3,20E-4 0,9999 

125 87,2 19,3 7,4E-4 0,9169 84,8 3,67E-4 0,9975 

100 68,6 16,8 1,2E-3 0,8783 67,7 4,62E-4 0,9987 

75 70,2 16,9 7,2E-4 0,7887 67,4 4,76E-4 0,9968 

50 50,6 14,5 6,1E-4 0,7848 47,8 5,45E-4 0,9941 

25 29,6 10,0 9,2E-4 0,7852 28,5 7,73E-4 0,9958 

10 11,6 5,0 1,6E-3 0,9105 11,7 1,31E-3 0,9981 

40°C, pH 11 

 

C 

(mg/L) 

qe exp 

(mg/g) 

Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem 

qe (mg/g) K1 (s
-1

) R
2
 qe (mg/g) K2 

(g/mg.min) 

R
2
 

250 227,6 73,0 2,8E-3 0,9402 229,9 1,30E-4 0,9995 

125 143,0 68,0 2,3E-3 0,9388 148,4 9,98E-5 0,9988 

100 88,2 30,6 2,8E-3 0,8449 90,2 2,66E-4 0,9995 

75 76,4 32,5 1,8E-3 0,8571 77,1 2,21E-4 0,9986 

50 53,0 18,5 1,8E-3 0,7941 52,9 4,46E-4 0,9990 

25 37,4 15,2 1,5E-3 0,8369 37,1 4,95E-4 0,9975 

10 12,6 6,6 1,1E-3 0,9239 12,2 8,52E-4 0,9887 
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Tabela 4.5: Parâmetros para estudo cinético para experimentos realizados nas diferentes 

condições testadas para o Amarelo Remazol Ouro RNL (Continuação) 

40°C, hidrolisado 

C 

(mg/L) 

qe exp 

(mg/g) 

Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem 

qe (mg/g) K1 (s
-1

) R
2
 qe (mg/g) K2 

(g/mg.min) 

R
2
 

250 51,0 45,2 3,1E-3 0,9958 51,4 6,0E-4 0,9995 

125 50,0 38,9 3,1E-3 0,9957 54,5 1,3E-4 0,9963 

100 45,0 15,2 2,2E-3 0,8313 53,5 6,7E-5 0,9799 

75 28,8 15,8 1,3E-3 0,8105 28,3 4,5E-4 0,9933 

50 21,6 8,2 7,7E-4 0,7450 20,3 8,8E-4 0,9899 

25 11 3,6 1,6E-3 0,9004 10,9 2,2E-3 0,9983 

10 6,6 3,2 1,7E-3 0,8770 6,7 1,9E-3 0,9970 

 

De acordo com os parâmetros cinéticos obtidos, foram possíveis simulações de situações 

que forneceram informações importantes do ponto de vista prático. Tomando-se como base 

uma concentração de corante em um efluente têxtil qualquer de 50mg/L e assumindo-se 

que a vazão média é de 4,4m
3
/h (dado real fornecido pela empresa fornecedora das 

amostras de efluentes), tem-se através do valor de K2 de 5,4E
-4

, a quantidade de material 

adsorvente necessária para remover o corante a 25°C e pH 7 (Qe de 47,8mg/g). Com esses 

dados, seriam necessários 7,2kg/h de material adsorvente para uma remoção de 100% de 

cor. Além disso, sob as mesmas condições, em um tempo de 500 minutos, ou seja, cerca de 

8 horas onde o equilíbrio já foi estabelecido nas condições de 25°C e pH 7, a capacidade de 

adsorção do HDL calcinado é 507,4mg/g. O Qt de 507,4mg/g obtido da equação 2.8 não é 

equivalente ao Qe de 657,2mg/g encontrado na isoterma, mas possuem uma mesma ordem 

de grandeza. 
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4.2.3. Efeito da temperatura e do pH 

 

A Tabela 4.6 apresenta as porcentagens de remoção de corante nas diferentes condições de 

pH e temperatura, fixando-se a concentração de corante em 100 mg/L e o tempo de 

contato em 24 horas. Observam-se maiores porcentagens de adsorção de corante quando 

se reduziram individualmente os valores de temperatura e pH. A menor remoção de cor 

em pH mais alto pode ser atribuída à competição entre as hidroxilas do meio e o corante 

pelos sítios de adsorção. A diminuição da adsorção em maior temperatura pode ser 

atribuída ao fato da adsorção ser exotérmica, e tal efeito entálpico teria maior importância 

se relacionado ao efeito de diminuição da energia livre (∆G = ∆H - T∆S), conforme 

discutido por Dos Reis et al. (2004), Crepaldi et al. (2000) e Pavan et al. (2000) . Desta 

maneira, seria melhor usar as hidrotalcitas com o efluente tratado biologicamente (25°C, 

pH7) que já possui as melhores condições, dentre as estudadas, para melhores resultados 

de remoção de cor (64,5% de remoção). 

Khattri e Singh (2000) verificaram o efeito da temperatura na isoterma de adsorção do 

corante Cristal Violeta em serragem. Eles ajustaram o modelo de Langmuir aos dados 

experimentais e, da mesma forma que neste estudo, observaram que o aumento da 

temperatura promoveu redução na capacidade máxima de adsorção (qmax) da serragem.  

 

Aksu e Tezer (2005) também observaram o mesmo efeito da temperatura na adsorção de 

corantes têxteis em algas verdes (Chlorella vulgaris). Os resultados indicaram que o 

aumento de temperatura diminuiu a capacidade de adsorção dos corantes Remazol 

Vermelho RR e Remazol Amarelo Ouro RNL. Por outro lado, para o corante Remazol 

Preto B, o aumento de temperatura de 25 para 35ºC provocou aumento na capacidade de 

adsorção, que os autores atribuíram à provável sorção química, além do processo de sorção 

física. Adicionalmente, Aksu e Tezer (2005) aumentaram a temperatura de 35 para 45 e 

55ºC, e observaram decréscimos da capacidade de adsorção de equilíbrio.  
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De forma contrária, Al-Ghouti et al. (2005) estudaram a adsorção dos corantes Azul de 

Metileno, Cibacron Reativo Preto C-NN e Cibacron Reativo Amarelo Ouro MI-2RN em 

diatomita e verificaram que o aumento da temperatura promoveu um aumento da 

capacidade máxima de adsorção de equilíbrio. De acordo com os autores, em temperaturas 

maiores (50 e 60ºC), a capacidade de adsorção aumentou em decorrência do aumento do 

coeficiente de difusão intrapartículas, ou seja, a difusão intrapartícula seria o processo 

controlador para o processo, se comparada com a difusão externa.  

 

Tabela 4.6: Porcentagem removida de corante nas distintas condições para determinação 

do efeito de temperatura e pH individualmente. Tempo de contato: 24 horas, concentração 

de corante = 100 mg/L. 

 

Amarelo Remazol GR110 

pH Temperatura (°C) % remoção 

7 25 54,0 

11 25 48,0 

7 40 44,0 

11 40 38,0 

Amarelo Remazol Ouro RNL 

pH Temperatura (°C) % remoção 

7 25 64,5 

11 25 55,0 

7 40 53,0 

11 40 52,2 
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4.3. Capacidade de Reciclagem 

 

4.3.1. Decomposição Térmica 

 

Após o primeiro ciclo de adsorção-calcinação-adsorção, o pó obtido após calcinação não 

tinha coloração branca como esperado. Algum composto proveniente dos corantes usado 

não se decompôs a 500ºC, o que é coerente com os resultados da análise térmica do 

corante que mostra que apenas cerca de 30% das massas dos corantes foi perdida nessa 

temperatura. Sendo assim, o corante não decomposto ou algum subproduto restante podem 

ter sido responsáveis pela coloração mais escura persistente no pó calcinado. 

Temperaturas superiores a 500°C tornariam irreversível a decomposição da hidrotalcita, 

por isso tal valor foi adotado nos ensaios de regeneração térmica.  

 

Durante os ciclos de regeneração com o corante Amarelo Remazol GR110, houve uma 

perda de 20 a 50% na capacidade de remoção de corante a cada ciclo, conforme se observa 

na Figura 4.20. Após 5 ciclos, a perda de capacidade de adsorção foi de cerca de 90%. 

Para o corante Amarelo Remazol Ouro RNL, perdeu-se a cada ciclo cerca de 30% da 

capacidade de adsorção de modo que, após os 5 ciclos, a perda de capacidade de adsorção 

foi de cerca de 80%. 

 

Dessa maneira, pode-se perceber que a propriedade de capacidade de reciclagem por 

decomposição térmica não seria um método eficiente para regenerar o adsorvente visando 

seu posterior uso. Nesse cenário, o ciclo apresentado na Figura 2.2 não se fecha, sendo 

necessária a reposição constante do adsorvente. 
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Figura 4.20: Gráfico de ciclos de reciclagem térmica versus percentagem de remoção de 

corante. a) Corante amarelo remazol GR110; b) Corante Amarelo Remazol Ouro RNL. 

 

Crepaldi et al. (2005) também estudaram a capacidade de reciclagem de um HDL 

precursor contendo carbonato como ânion interlamelar durante 5 ciclos com regeneração 

em solução de tereftalato. Após os 5 ciclos de calcinação-regeneração, o HDL apresentou 

uma redução na capacidade de sorção de apenas 10% (Crepaldi et al., 2002). No estudo 

dos ciclos de reciclagem térmica de HDL na sorção de vanadato e arsenato, houve uma 

redução na capacidade de sorção de 50% nos dois primeiros ciclos e posteriormente a 

remoção se manteve constante (Kovanda et al., 1999). 

 

O decréscimo na capacidade de sorção observado neste estudo é uma indicação de que o 

HDL calcinado não é completamente regenerado e que alguns cátions alumínio são 

provavelmente removidos da estrutura durante o tratamento térmico. Como a quantidade 

de ânions é proporcional à quantidade de cátions alumínio no HDL, uma vez que são os 

cátions alumínio os responsáveis pela carga residual positiva, o tratamento térmico em 

elevadas temperaturas implicaria em redução da capacidade de sorção. Além disso, os 

resultados das análises térmicas apresentados indicam que como o ânion (molécula do 

corante) não é decomposto completamente na temperatura de calcinação usada, este será 
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acumulado ao longo dos ciclos de regeneração-calcinação; ocupando espaços que 

poderiam alojar outros ânions.  

 

4.3.2. Troca iônica 

 

A Figura 4.21 apresenta as porcentagens de recuperação do corante sorvido para as 

condições de troca iônica estudadas. Houve maior recuperação, cerca de 30%, para a troca 

iônica simples com carbonato de sódio. A eficiência do método de troca iônica pode variar 

muito, chegando a 98% na troca de cloreto por carbonato; entretanto essa porcentagem é 

relativamente baixa (cerca de 38% no máximo) no caso da substituição de cloreto por 

acetato.  

 

A ordem de ânions em que houve maior recuperação foi CO3
2-

 > OH
-
 > Cl

-
 conforme 

esperado. Apesar de a recuperação ser teoricamente maior em meio ácido, uma vez que 

neste pH haveria a protonação do grupo sulfônico da molécula de corante e neutralização 

de cargas, não foi observada recuperação significativa com o uso dos ácidos clorídrico, 

nítrico e sulfúrico. Além da protonação do corante há ainda o efeito do ânion 

correspondente ao ácido usado. Teoricamente, a ordem de maior afinidade entre os ânions 

seria de SO4
2- 

> Cl
-
 > NO3

-
, mas os resultados obtidos mostram que a ordem não foi 

seguida entre cloreto e nitrato, muito embora os valores sejam muito pequenos para que se 

tirem conclusões exatas, já que não foi determinado o erro dessas medidas. No caso da 

troca iônica em meio ácido, acredita-se que o baixo pH usado (pH 2,5) para que houvesse 

protonação das moléculas de corante adsorvidas foi responsável pela destruição das 

lamelas do HDL. Dessa maneira, a troca em meio ácido ficou comprometida. 

 

Os resultados de reciclagem parecem indicar novamente que o fenômeno de intercalação 

não ocorreu, predominando a adsorção superficial. Os testes indicam realizados indicam 

que as hidrotalcitas seriam um adsorvente como outro qualquer, sem possibilidade de 

regeneração efetiva in loco pelas vias térmicas ou de troca iônica. Dessa forma, haveria o 

custo maior pela reposição constante deste material.  
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Figura 4.21: Gráfico indicativo da percentagem de remoção de corante sob as diferentes 

condições de reciclagem testadas. Condições: 1-NaCl 2,8M; 2- NaOH 2,8M; 3 – Na2CO3 

2,8M; 4- HCl; 5- HNO3; 6-H2SO4. 

 

4.4. Caracterização dos materiais após ensaios com corante-modelo 

 

A Figura 4.22 a seguir apresenta os difratogramas de raios-X para amostras de HDL 

calcinado que passaram por processos de adsorção com os corantes Amarelo Remazol GR 

e Amarelo Remazol Ouro RNL. 
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Figura 4.22: Difratograma de raios-X dos materiais sintetizados: a) MgAl-CO3; b) MgAl-

CO3 calcinado (óxi-hidróxido misto); c) MgAl-CO3 calcinado após contato com solução de 

Amarelo Remazol GR110; d) MgAl-CO3 calcinado após contato com solução de Amarelo 

Remazol Ouro RNL 

 

A Tabela 4.7 apresenta os espaçamentos basais e parâmetros de rede calculados para os 

materiais cujos difratogramas estão apresentados na Figura 4.22. Nota-se que houve 

regeneração da estrutura lamelar dos HDL calcinados que se tornaram novamente HDL, 

porém não houve intercalação das moléculas de corante; o próprio carbonato presente no 

meio aquoso proveniente da solubilização do CO2 atmosférico foi intercalado 

preferencialmente, conforme espaçamento basal de 7,8Ǻ, característico de carbonato. 

Desta maneira, hipotetiza-se para os experimentos deste trabalho, que os corantes foram 

em sua maior parte adsorvidos e não intercalados. Valores de espaçamento ainda maiores 

(cerca de 20Å) seriam esperados se porventura os corantes estivessem sido intercalados 

entre as lamelas do material, o que implicaria em picos (003) com 2 menores, ou seja, o 

gráfico deveria estar deslocado para a esquerda.  
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Tabela 4.7: Espaçamentos basais, parâmetros de rede e tamanho de partícula dos HDL 

estudados. a) MgAl-CO3; c) MgAl-CO3 calcinado após contato com Amarelo Remazol 

GR110; d) MgAl-CO3 calcinado após contato com Amarelo Remazol Ouro RNL. 

Composto Espaçamento basal (Ǻ) Parâmetros de rede (Ǻ) Tamanho (nm) 

d003 d006 d110 a C t 

a) 7,9 4,0 1,5 3,0 23,6 24,9 

c) 7,8 4,0 1,5 3,0 23,4 15,7 

d) 7,9 3,6 1,5 3,0 23,6 25,0 
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Figura 4.23: Espectro no infravermelho para amostras de HDL após regeneração com 

solução de corante GR110. 
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Figura 4.24: Espectro no infravermelho para amostras de HDL após regeneração com 

solução de corante RNL. 

 

Os espectros no infravermelho descrevem as bandas características das moléculas dos 

corantes e dos HDL obtidos por regeneração em solução dos corantes. Desta maneira, é 

possível observar a presença de picos dos corantes adsorvidos nos HDL regenerados. As 

Figuras 4.23 e 4.24 apresentam, respectivamente, os corantes Amarelo Remazol GR110 e 

Amarelo Remazol Ouro RNL, cujas bandas características são praticamente as mesmas 

em função dos mesmos grupos presentes que os caracterizam como corantes azo reativos 

ácidos. Destacam-se as bandas próximas a 1400cm
-1

 relacionadas ao estiramento –S=O do 

SO3H; 2900cm
-1

 relacionadas ao O-H do –SO3H; 1170cm
-1

 relacionadas ao S=O do –SO3-

; 1460cm
-1

 relacionadas o grupo azo N=N; bandas entre 1000 a 1500cm
-1

 relacionados ao 

N=N, grupos ácidos sulfônico e sulfonato; e bandas em torno de 700cm
-1

 relacionadas aos 

anéis aromáticos das moléculas. O HDL regenerado com solução do corante GR110 

apresentou bandas que representam traços de corante adsorvido, bandas entre 110 e 

1500cm
-1

 referentes aos grupos sulfônicos e sulfatos. O HDL regenerado com solução do 
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corante RNL apresentou bandas características do corante em torno de 1200 e 1700cm
-1

. 

O HDL calcinado após contato com o corante Amarelo Remazol GR110 apresentou picos 

característicos de carbonato livre e interlamelar menores comparados ao HDL e HDL 

calcinado. Deste modo, sugeriu-se a presença de outros ânions adsorvidos como cloretos e 

sulfatos para manter a neutralidade de cargas. Além disso, a Figura 4.23 mostra o 

aparecimento de pequenos picos em 1700cm
-1

 que podem ser devido a grupos sulfônicos 

ou sulfatos adsorvidos na superfície dos HDL utilizados.  

 

4.5. Estudo com efluente real 

A princípio, observou-se que há uma variedade considerável entre as amostras coletadas 

em dias diferentes em função, principalmente, de distintos corantes utilizados na indústria 

têxtil. As porcentagens de remoção de cor e DQO, apresentadas graficamente nas Figuras 

4.25 e 4.26, respectivamente, mostram que não há um padrão de maior remoção de cor 

e/ou DQO relacionado ao efluente bruto ou tratado. Ambos os gráficos de remoção de cor 

e DQO tendem a um patamar onde não mais seria observada remoção adicional 

significativa com o aumento da massa de HDL, como mostrado através da linha de 

tendência traçada. 

A Figura 4.27 relaciona os valores de concentração de DQO, em mg/L, em relação a uma 

massa variável de HDL calcinado usado. Percebeu-se que com 2g de material para um 

volume de 100mL de efluente, ou seja uma dose de 20 g/L, foi possível colocar cerca de 

70% das amostras dentro dos limites de lançamento para o parâmetro de DQO que é de 

250 mg/L conforme estabelecido na Resolução COPAM/CERH 01/2008. Para os efluentes 

tratados 08 e 09, uma dose de 2,5 g/L do material foi suficiente para manter a DQO dentro 

desse limite. 
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Figura 4.25: Eficiência de remoção de cor dos efluentes em função da quantidade de 

HDL calcinado no efluente tratado ET10. 
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Figura 4.26: Eficiência de remoção de DQO em função da quantidade de óxi-hidróxido 

misto usada. Condições fixas: tempo de contato = 24 horas; temperatura= 25°C (ET) e 

40°C (EB) 
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Figura 4.27: Concentração residual de DQO (mg/L) em função da quantidade de HDL 

calcinado usado nos ensaios de adsorção. Condições fixas: tempo de contato = 24 

horas; temperatura = 25°C (ET) e 40°C (EB). 

A Figura 4.28 apresenta os resultados do estudo cinético de remoção de matéria orgânica 

(parâmetro DQO) utilizando amostras do efluente industrial bruto e tratado 

biologicamente, ambas escolhidas aleatoriamente (EB09 e ET09). A Tabela 4.8 mostra 

que o melhor modelo ajustado foi o de pseudo-segunda ordem, corroborando assim os 

resultados obtidos com os azo corantes modelos.  

O estudo de capacidade de reciclagem feito com as amostras EB09 e ET09 indicaram que, 

para o efluente bruto, foram perdidos dos ciclos 1 ao 5, respectivamente, cerca de 10; 20; 

40 e 20% de remoção em cada ciclo. Após os 5 ciclos, houve uma perda de cerca de 65% 

da remoção inicial de DQO. Para a amostra tratada biologicamente (efluente final da 

indústria), foram perdidos em cada ciclo, de 1 ao 5, respectivamente, 0; 10; 25 e 10%. 

Após os 5 ciclos houve perda menor, de cerca de 40% da remoção de DQO. A menor 
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redução na capacidade de remoção de DQO após a reciclagem térmica pode indicar que o 

efluente tratado contém poluentes mais lábeis à decomposição térmica. Tais resultados 

indicam novamente que seria mais vantajoso utilizar o HDL para remover cor residual do 

efluente tratado biologicamente. Desta forma o uso de hidrotalcitas calcinadas 

complementaria o tratamento biológico removendo cor e DQO residuais. 
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Figura 4.28: Cinética para estudos com efluentes (amostras 09 tratado e bruto). 

Tabela 4.8: Parâmetros cinéticos de pseudo-segunda ordem obtidos para as amostras de 

efluente bruto (EB09) e tratado biologicamente (ET09) com base no parâmetro DQO. 

Condições fixas: temperatura = 25°C (ET) e 40°C (EB) 

Efluente/Parâmetro Qe (mg/g) K2 (g/mg.min) R2 

EB09 102,9 5,70E-05 0,9935 

ET09 39,1 3,30E-04 0,9934 
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Figura 4.29: Gráfico de ciclos de reciclagem térmica versus percentagem de remoção de 

DQO. a) Efluente tratado b) Efluente bruto 
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Figura 4.30: Gráfico de ciclos de reciclagem térmica versus percentagem de remoção de 

cor. a) Efluente tratado b) Efluente bruto 
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4.6. Caracterização dos materiais após os testes de adsorção com o 

efluente industrial 

 

A Figura 4.31 apresenta o difratograma de Raios-X do HDL recuperado após o contato com 

a amostra de efluente bruto (EB09). O difratograma caracteriza a regeneração da estrutura 

do HDL e não indica intercalação de moléculas maiores. Ânions menores que as moléculas 

do corante, como cloretos, sulfatos, entre outros presentes no efluente podem ter sido 

intercalados preferencialmente. Além disso, o tamanho das partículas são ainda menores 

que os encontrados para as amostras de HDL sintetizadas e para os HDL regenerados com 

corantes. Os parâmetros calculados que permitem tais inferências estão apresentados na 

Tabela 4.9. 
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Figura 4.31: Difratograma de raios-X do HDL calcinado após contato com a amostra de 

efluente bruto (EB09). 

 

Tabela 4.9: Espaçamentos basais, parâmetros de rede e tamanho de partícula dos HDL 

estudados em ensaios com a amostra EB09. 

Composto Espaçamento basal (Ǻ) Parâmetros de rede (Ǻ) Tamanho (nm) 

d003 d006 d110 a c T 

a) 6,1 3,0 1,2 2,4 18,4 11,0 
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5. Conclusões  

 

As capacidades de adsorção dos corantes-modelo Amarelo Remazol GR 110 e Amarelo 

Remazol Ouro RNL à estrutura dos HDL calcinados foram estudadas pela determinação de 

parâmetros cinéticos e isotermas de adsorção. A intercalação prevista no estudo não parece 

ter ocorrido uma vez que os testes de caracterização do HDL (DRX, MEV, IV) indicaram 

que as moléculas dos corantes foram adsorvidas na superfície dos HDL calcinados. A 

cinética de pseudo-segunda ordem foi a que melhor descreveu o processo indicando que o 

processo de adsorção é de natureza química. Além disso, um tempo de equilíbrio de cerca 

de 8 horas foi determinado.  

 

As melhores condições de temperatura e pH para a remoção dos corantes-modelo foram 

determinadas em 25°C e pH 7, indicando que seria melhor utilizar os HDL como pós-

tratamento dos efluentes têxteis tratados biologicamente, uma vez que o efluente do sistema 

de lodos ativados normalmente é lançado à temperatura ambiente e pH próximo da 

neutralidade. As isotermas de adsorção de Langmuir foram as que melhor se ajustaram aos 

dados experimentais e mostraram capacidades de remoção compatíveis com outros estudos 

de HDL. Foram encontrados valores de qmáx (capacidade máxima de adsorção) de 106 e 

675mg/g para os corantes Amarelo Remazol GR110 e Amarelo Remazol Ouro RNL, 

respectivamente; ambos a 25°C e pH 7.  

 

A investigação da capacidade de regeneração do HDL carregado com corante por meio das 

técnicas de decomposição térmica, troca iônica simples e troca iônica em meio ácido não 

forneceram resultados satisfatórios. Entre os primeiro e quinto ciclos da reciclagem por 

decomposição térmica, houve perda de remoção de 90 e 80% para os corantes Amarelo 

Remazol GR110 e Amarelo Remazol Ouro RNL, respectivamente. Já a recuperação por 

troca iônica resultou em valores de recuperação de corantes menores que 30%, o que 

inviabiliza o processo de regeneração. 
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Os estudos de adsorção com os efluentes industriais bruto e tratado biologicamente (sistema 

de lodos ativados) indicaram que as melhores condições de adsorção foram as mesmas 

determinadas para os corantes modelo, ou seja, à 25°C e pH 7. Nestas condições foram 

obtidas capacidades de remoção de matéria orgânica no equilíbrio de 39,1 e 

102,9mgDQO/g para, respectivamente, os efluentes bruto e tratado biologicamente. Os 

testes com amostras de efluente mostraram que o uso de HDL na proporção de 10 g/L 

resultou em eficiências de remoção de cor de até 70% sendo que a remoção de DQO foi de 

no máximo 56% para o efluente bruto e de 66% para o efluente tratado biologicamente. 

 

O estudo cinético com as amostras de efluente mostrou que o modelo de pseudo-segunda 

ordem também foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais. A reciclagem térmica 

do HDL usado com esta mesma amostra apresentou, após 5 ciclos, perda de, 

respectivamente, 65 e 40% de remoção de DQO para os efluentes bruto e tratado 

biologicamente. 
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