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Introdução 

Águas residuais provenientes de tinturaria e 
acabamento de fábricas têxtil é uma fonte 
significativa de poluição ambiental. Técnicas de 
tratamento de águas residuais têm sido sugeridas.
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Diversos tipos de materiais porosos como argilas 
aniônicas, têm recebido atenção como potenciais 
adsorventes. O termo “argilas aniônicas” é usado 
para designar hidróxidos duplos lamelares (HDLs), 
sendo a hidrotalcita (HT) a classe mais famosa 
desses compostos.

2
 Visando melhorar a sua 

capacidade de adsorção, uma ampla variedade de 
aniões inorgânicos ou orgânicos podem ser 
intercalada no espaço interlamelar dos HDLs.
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Assim, o objetivo deste trabalho foi inicialmente a 
síntese de dois organo-hidrotalcita, preparados pela 
intercalação dos surfactantes dodecilsulfato (DS) e 
dodecilbenzenosulfonato (DSB) na hidrotalcita (HT), 
que em seguida tiveram a incorporação das 
propriedades magnéticas do óxido de ferro para 
produzir os adsorventes magnéticos HT-DS-Fe e 
HT-DSB-Fe. Esses adsorventes foram avaliados na 
remoção do corante catiônico azul de metileno (AM) 
de água.  

Resultados e Discussão 

A intercalação dos surfactantes dodecilsulfato de 
sódio e dodecilbenzenossulfonato de sódio foi 
realizada por rehidratação da hidrotalcita, conforme 
descrito na literatura.

3
 Os produtos, HT-DS e HT-

DSB foram combinados com as propriedades do 
óxido de ferro para produzir os adsorventes 
magnéticos HT-DS-Fe e HT-DSB-Fe, conforme 
descrito na literatura.

2
 Foram realizados estudos de 

capacidade de adsorção pelo processo batelada, 
onde 50 mg dos adsorventes foram mantidos em 
contato com 20,00 mL de diferentes concentrações 
do AM  (5-500 mg  L

-1
) com temperatura controlada 

de 25 °C, ajustadas ao pH 9,0 (pH ótimo) e por 2 
horas sob agitação constante. O AM foi quantificado 
por espectrofotometria UV-Vis em 665 nm. Estudos 
de cinética foram realizados variando o tempo de 
contato de 10 minutos a 5 horas, sendo mantidas as 
mesmas condições descritas anteriormente. 
Inicialmente foi realizado um experimento para 
verificar a eficiência dos adsorventes na remoção do 
AM. A Figura 1 mostra a porcentagem de remoção 
do AM por HT-Fe, HT-DS-Fe e HT-DSB-Fe, onde 
pode-se observar que a intercalação dos 
surfactantes proporcionaram uma melhor adsorção.  
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Figura 1. Efeito do tempo de contato na adsorção 
do AM pelos adsorventes para concentração inicial 
de 200 mg L

-1
 do adsorvato. 

 
Os resultados obtidos a partir das isotermas de 
adsorção segundo o modelo de Langmuir são 
mostrados na tabela 1. Observa-se que as 
isotermas de adsorção, estimadas pela equação 
linearizada de Langmuir, correlacionaram bem (R

2 
> 

0,99) os dados experimentais de equilíbrio de 
adsorção do AM pelo HT-DS-Fe e HT-DSB-Fe, 
indicando uma adsorção homogênea, ou seja, em 
monocamada. 
 
Tabela 1. Parâmetros de adsorção de AM pelo HT-
DS-Fe e HT-DSB-Fe segundo o modelo de Langmuir.  
Adsorvente Q (mg g

-1
) 

a 
b (L mg

-1
) 

b 
R
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HT-DS-Fe 69,40 0,107 0,994 
HT-DSB-Fe 60,58 0,130 0,991 

a
 Quantidade máxima adsorvida; 

b
 Coeficiente de energia de 

ligação. 
 
Os modelos cinéticos que se ajustaram aos dados 
experimentais foram os de pseudosegunda ordem e 
difusão intrapartícula, indicando um fenômeno de 
fisiossorção.  

Conclusões 

As modificações da hidrotalcita pelos surfactantes 
proporcionam uma eficiente remoção do corante AM 
ao compararmos à hidrotalcita.  As propriedades 
magnéticas dos materiais permitem que os 
adsorventes sejam facilmente removidos da solução 
aquosa, após adsorção do contaminante, por um 
simples processo magnético.  
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