
SILICATOS MODIFICADOS APLICADOS NA ADSORÇÃO DE METAL PESADO 
 
 
 

1M. C. M. de Farias, 2C. M. O. Raposo. 
1Universidade Federal de Campina Grande - Unidade Acadêmica de Engenharia de 

Materiais 
2Universidade Federal de Campina Grande - Unidade Acadêmica de Mineração e 

Geologia 
Av. Aprígio Veloso, 882 – Bodocongó - 58109-970 - Campina Grande-PB 

e-mail: raposo@dmg.ufcg.edu.br  
 
 
 
 

RESUMO 
 
 

Os níveis de metais pesados no ambiente aumentaram consideravelmente nas 
últimas décadas devido às distintas atividades humanas, as quais causam sérios 
problemas de poluição, tanto em sistemas aquáticos quanto em solo. Os minerais 
argilosos apresentam-se como propícios à adsorção de íons metálicos e, algumas 
vezes, tendo a vantagem de serem abundantes e baratos. A vermiculita apresenta 
características intrínsecas as quais favorecem seu uso como adsorvente. Neste 
trabalho, investigamos a capacidade de adsorção de chumbo (II), a partir de 
soluções aquosas, por vermiculitas nas frações comerciais, fina e média, em 
concentrações molares, entre 1-4 mmol(s). As amostras cedidas pela União 
Brasileira de Mineração/Paraíba/Brasil foram modificadas térmica e organicamente. 
Os resultados por difração de raios X associados aos resultados de fluorescência de 
raios X mostraram que a vermiculita fração média esfoliada modificada 
organicamente respondeu mais significativamente ao processo de adsorção quando 
comparada à vermiculita fração fina sob as mesmas condições. 
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INTRODUÇÃO 

 
O argilomineral vermiculita possui potenciais aplicações industriais, devido não 

somente às suas propriedades intrínsecas, mas, sobretudo devido às excelentes 

características estruturais e físicas adquiridas após a modificação térmica. O 

processo de esfoliação da vermiculita promove uma estrutura porosa com volume de 

10 a 20 vezes maior do que sua forma in natura e como consequência uma 

significativa redução na medida de densidade. Nestas condições, este mineral tem 

sido relatado como eficaz agente de adsorção(1-3). 

O emprego deste mineral como material adsorvente mostra-se cada vez mais 

promissor em virtude de suas propriedades de troca iônica, semelhantes às zeólitas 
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e algumas argilas, favorecendo sua utilização na remoção de compostos orgânicos 

poluentes derramados em superfícies de águas doce ou salgada. No entanto, 

tentativas de se utilizar a vermiculita, puramente expandida, no tratamento de águas 

contaminadas demonstraram que, apesar de sua alta porosidade e elevada 

superfície específica, possui uma baixa capacidade de adsorção de compostos 

orgânicos, tornando-se necessária torná-la hidrofóbica. Na forma de mineral 

hidrofóbico pode ser usado no tratamento de águas poluídas por rejeitos industriais, 

óleos, dentre outros, podendo também auxiliar a reparar desastres ambientais como 

os recentes derramamentos de óleo(4,5). 

As vermiculitas podem adsorver metais pesados através de dois mecanismos: 

a troca de cátions nos sítios planares, resultante das interações entre íons metálicos 

e a carga negativa permanente, e através da formação de complexos de esfera 

interna nos grupos Si-O e Al-O nas bordas da partícula do mineral. Ambos os 

mecanismos dependem do pH, no entanto, este último sofre maior influência deste 

parâmetro porque em condições ácidas mais grupos silanol e aluminol são 

protonados nas bordas(6). 

Sabe-se que os níveis de metais pesados no ambiente aumentaram 

consideravelmente, principalmente nas últimas décadas devido às diferentes 

atividades humanas, as quais causam sérios problemas de poluição, tanto em 

sistemas aquáticos quanto em solo. Muitos metais pesados são essenciais, em 

quantidades pequenas, para o correto progresso dos ciclos biológicos, no entanto, a 

maioria deles exerce efeitos tóxicos nas concentrações encontradas em ambientes 

de cidades poluídas. Diante das características dos minerais argilosos, estes se 

apresentam como propícios à adsorção de íons metálicos e, algumas vezes, tendo a 

vantagem de serem abundantes e baratos(7). 

Visando buscar uma alternativa para minimizar os efeitos dos metais pesados 

em águas poluídas este projeto teve por objetivo organofuncionalizar vermiculitas 

provenientes da União Brasileira de Mineração/Paraíba/Brasil, previamente 

esfoliadas, e avaliar os efeitos desta modificação na capacidade de adsorção de 

metal pesado, chumbo (II). 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A UBM (União Brasileira de Mineração)/Paraíba/Brasil forneceu as amostras de 

vermiculita, concentrados fino e médio, padrões de maior comercialização no Brasil, 
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granulometrias entre 1 e 2 mm e 2 e 4 m(8), respectivamente, os quais foram 

previamente tratados termicamente no Laboratório de Tratamento de 

Minérios/UAMG/UFCG e cedidos para a realização deste trabalho. 
 

Procedimento de Organofilização das Amostras Minerais 
 
As amostras acima referidas foram organicamente modificadas com o brometo 

de cetil trimetil amônio, denominado comercialmente de cetremide, em quantidade 

equivalente à capacidade de troca iônica máxima(9). As amostras foram então 

denominadas de VFEORG/M
2+

(X) e VMEORG/M
2+

(X), vermiculitas fina e média esfoliadas, 

respectivamente. Os subscritos, ORG/M2+ e x indicam: amostras organofílicas, o 

metal adsorvido, Pb2+, e a concentração molar usada do metal. 
 

Procedimento de Adsorção do Metal Pesado 
 
Foram preparadas suspensões das amostras de vermiculita para ambas as 

frações, em solução aquosa de espécies de Pb2+ a partir do nitrato de chumbo 

(Vetec), pH igual a 4, cuja concentração variou entre 1-4 mmol(s). O processo, por 

contato, foi realizado sob agitação constante, em temperatura ambiente por 

aproximadamente 24 horas. As amostras foram separadas, lavadas, secas em 

estufa em torno de 60°C por 1 dia e então, cominuídas em malha 200 mesh. 
 

Caracterização das Amostras 
 
Os ensaios de difração de raios X, DRX, foram realizados pelo método do pó 

em um equipamento SHIMADZU XRD-6000, com radiação de CuKα, λ = 1,5406, 

intervalo de varredura de 2° ≤ 2θ ≤ 60°, passo de 0,02/seg e fendas Soller. 

As análises de fluorescência de raios X por energia dispersiva foram realizadas 

em um espectrômetro SHIMADZU modelo EDX-720 e a composição das amostras, 

in natura e organofílicas modificadas pela adsorção do metal Pb2+, foram 

determinadas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os difratogramas das amostras, VFE e VFEORG e, VME e VMEORG, vermiculita, 

frações fina e média, são apresentados nas Figuras 1 ((a) e (b)), respectivamente. 

Distintos perfis são observados para as amostras modificadas com o surfactante, 

brometo de cetil trimetil amônio, VFEORG e VMEORG, quando comparados àqueles 
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das amostras não modificadas organicamente, VFE e VME. As transições de fases 

são marcadamente registradas pelas variações nas reflexões com destaque para o 

pico em 2theta em torno de 3,13° e 3,59°, VFEORG e VMEORG, correspondendo às 

distâncias de 28,20 Å e de 24,59 Å, plano (001), respectivamente. Estes resultados 

correlacionados aos dados das respectivas amostras, somente esfoliadas, 

evidenciam um ganho significativo dos espaços basais das amostras primeiramente 

referidas, em torno de 2 vezes e 1/2, o que reflete de fato um procedimento efetivo. 

Nas Figuras 2 ((a) e (b)) são mostrados os resultados da difração de raios X 

das amostras VFEORG/Pb
2+

(1≤X≤4 (mmol(s))) e VMEORG/Pb
2+

(1≤X≤4 (mmol(s))), respectivamente. 

Os dados de DRX apresentados, para ambas as frações estudadas, após os 

procedimentos adotados, modificação orgânica e adsorção, mostram-se idênticos. 

Novas fases ficam evidenciadas quando comparadas àquelas das respectivas 

amostras organofuncionlizadas, VFEORG e VMEORG, Figs. 1 ((a) e (b)) assim como, 

pelo alargamento e deslocamento à esquerda da primeira reflexão registrada, em 

valores de 2theta em torno de 35 Å, para todas as amostras. Observa-se assim, uma 

considerável afinidade da amostra mineral esfoliada e modificada organicamente 

para a adsorção do íon chumbo (II) em todos os casos. Tal fato está de acordo com 

a literatura que evidencia que íons divalentes são preferenciais aos outros íons, 

como os trivalentes, e que a adsorção dos mesmos pela vermiculita, diminui com a 

diminuição do pH e aumenta com a força iônica(10-13). 

 

 
(a)                       (b) 

Fig. 1 – Difratogramas de vermiculita: (a) fração fina 
esfoliada/organofuncionalizada e, (b) fração média esfoliada/organofuncionalizada. 
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(a)                        (b) 

Fig. 2 – Difratogramas de vermiculita: (a) fração fina 
organofuncionalizada/adsorção com Pb2+ e (b) fração média 
organofuncionalizada/adsorção com Pb2+. 

 
 
 

Os resultados de fluorescência de raios X das amostras in natura, VFN e VMN, 

e após a adsorção do metal Pb2+, VFEORG/M
2+

(X) e VMEORG/M
2+

(X), são apresentados 

nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. A análise dos dados de EDX das amostras 

após a adsorção com o referido metal mostrou que a fração média apresentou-se 

mais eficiente do que a fração fina na resposta ao processo de adsorção. 

Provavelmente, os parâmetros relativos ao tamanho de partícula, área superficial e 

porosidade são responsáveis pela significativa adsorção do metal em estudo na 

fração referenciada. Estes dados, analisados em conjunto com os resultados obtidos 

da caracterização por DRX deixam evidente e confirmam as considerações 

apresentadas. 
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Tab. 1 – Resultados da análise de fluorescência de raios X da amostra de 
vermiculita, fração fina, in natura e esfoliadas organofuncionalizadas após adsorção 
com chumbo. 
 

Composição 
VFEORG 

(Pb
2+

/1mmol) 
(%) 

VFEORG 
(Pb

2+
/2 mmols) 
(%) 

VFEORG 
(Pb

2+
/3 mmols) 
(%) 

VFEORG 
(Pb

2+
/4mmols) 
(%) 

VFN 
(%) 

SiO2 44,608 44,658 44,911 44,512 43,643
MgO 26,465 25,769 25,412 26,069 24,056
Al2O3 15,330 15,450 15,023 15,046 14,677
PbO 1,037 1,126 1,383 0,943 ------- 

Cr2O3 0,377 0,367 0,407 0,400 0,429 
Fe2O3 6,912 7,029 7,348 7,010 8,684 
K2O 3,625 3,637 3,520 3,835 4,560 
SO3 ------ ------ ------ ------ 1,323 
TiO2 1,092 0,983 0,845 0,930 1,030 
CaO 0,315 0,523 0,525 0,637 0,910 
NiO 0,146 0,146 0,154 0,146 0,189 
ZnO ------ ------ ------- ------- 0,013 
MnO 0,068 0,068 ------ ------ 0,080 
BaO ------ 0,236 0,463 0,452 0,384 
Rb2O 0,009 0,008 0,010 0,008 0,020 

 
 

Tab. 2 – Resultados da análise de fluorescência de raios X da amostra de 
vermiculita, fração média, in natura e esfoliadas organofuncionalizadas após 
adsorção com chumbo. 
 

Composição 
VMEORG 

(Pb
2+

/1mmol) 
(%) 

VMEORG 
(Pb

2+
/2 

mmols)(%) 

VMEORG 
(Pb

2+
/3mmols) 
(%)

VMEORG 
(Pb

2+
/4mmols) 
(%) 

VMN 
(%) 

SiO2 44,446 45,130 45,343 45,289 42,663 
MgO 27,547 27,023 26,305 25,810 26,424 
Al2O3 15,306 15,049 14,807 14,801 15,145 
PbO 1,711 1,731 2,331 2,371 ------ 

Cr2O3 0,484 0,512 0,541 0,536 0,554 
Fe2O3 6,876 7,088 7,283 7,669 8,154 
K2O 1,675 1,653 1,600 1,523 3,297 
SO3 ------ ------ ------ ------ 1,953 
TiO2 0,848 1,031 1,056 1,110 1,065 
CaO 0,476 0,524 0,478 0,596 0,485 
NiO 0,161 0,152 0,172 0,169 0,165 
ZnO ------ 0,006 ------ ------ 0,006 
MnO 0,086 0,084 0,085 0,090 0,090 
BaO 0,282 ------ ------ ------- 0,006 
Br 0,104 0,017 ------ 0,035 ------- 
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CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos por difração de raios X das amostras organicamente 

modificadas evidenciaram a obtenção de amostras com variação significativa dos 

espaços basais, assim como, de novas fases após o procedimento de adsorção 

adotado. A análise de fluorescência de raios X mostrou que as frações esfoliadas 

responderam de modo mais significativo ao processo de adsorção quando 

comparadas àquelas organicamente modificadas e que, entre as frações fina e 

média, a adsorção mais significativa foi registrada para a fração média esfoliada 

organofuncionalizada devido, provavelmente, às características estruturais 

intrínsecas desta amostra mineral. 
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MODIFIED SILICATES APPLIED IN ADSORPTION OF HEAVY METAL 
 

ABSTRACT 
 

The levels of heavy metals in the environment has increased considerably in 
recent decades due to various human activities, which cause serious pollution 
problems, both in aquatic systems and in soil. The clay minerals present himself as 
amenable to the adsorption of metal ions and, sometimes, taking the advantage of 
being abundant and inexpensive. Vermiculite has intrinsic characteristics which favor 
its use as adsorbent. In this work, we investigate the adsorption of lead (II) from 
aqueous solutions by vermiculite fractions in commercial, fine to medium in molar 
concentration between 1-4 mmol (s). The samples provided by the União Brasileira 
de Mineração/Paraíba/Brazil were modified thermal and organically. The results of 
 X-ray diffraction associated with the results of X-ray fluorescence showed that the 
average fraction vermiculite exfoliated organically modified responded most 
significantly to the adsorption process when compared to vermiculite fine fraction 
under the same conditions. 
 
Key-words: Vermiculite, Exfoliated, Modification organic, Adsorption 
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