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Introdução 

Nas últimas décadas, devido principalmente ao 
desenvolvimento industrial, tem-se colocado em 
risco a qualidade das águas. Isto ocorre muita das 
vezes, devido à negligência no tratamento das 
águas industriais e a acidentes e descuidos cada 
vez mais constantes

1
. Entre os poluentes mais 

perigosos dos sistemas hídricos destacam-se os 
metais pesados, como, por exemplo, o cobre, que 
possuem a capacidade de bioconcentrar na cadeia 
alimentar atingindo altas concentrações nos níveis 
tróficos mais superiores

2
. 

Os métodos usualmente utilizados na remoção 
destes metais na maioria das vezes apresentam 
baixa eficiência, geração de grande volume de lodo 
e/ou custo elevado quando os metais estão em 
baixas concentrações

3
. Portanto, faz-se necessário 

a procura por métodos alternativos de baixo custo e 
alta eficiência. O presente trabalho aborda a 
utilização de um argilomineral (vermiculita) na sua 
forma expandida e natural com e sem ativação 
química como adsorvente de íons cobre (II) em 
solução aquosa. 

Resultados e Discussão 

Para o estudo da adsorção de íons cobre (II) pelo 
argilomineral, foram colocados 2 g da vermiculita, 
em cada forma avaliada, em contato com 20,00 mL 
de solução de cobre (II) 200 mg L

-1
 sob agitação 

constante variando o tempo de contato (2 e 4 
horas). Após os períodos de contato as soluções 
foram filtradas e analisadas o teor residual de íons 
cobre (II) por Espectrofotometria de UV-Visível 
baseada na metodologia de Caldas et al

4
. 

A Figura 1 apresenta o percentual de íons cobre (II) 
retido pelo argilomineral, nas suas diferentes 
formas, para os tempos de contato estudados.  
Conforme pode ser observado a vermiculita 
expandida obteve o melhor resultado chegando a 
reter 87,6% dos íons cobre (II) após 2 horas de 
contato e 90,6% após 4 horas de contato. Este 
resultado pode ser explicado pelo fato da vermiculita 
expandida ter grande área superficial e alta 
porosidade, que são características que contribuem 
para a sua alta capacidade de troca catiônica. A 
ativação química com HCl e NaOH aumentou a 
capacidade de retenção da vermiculita natural,sendo 
o percentual aumentado, de 4,8% e de 27,9% 
respectivamente, para 2 horas de contato. Com isso, 
a vermiculita natural ativada com NaOH chegou a 

reter 80,8% de íons cobre (II), que foi ainda 6,8% 
menor em relação ao retido pela vermiculita 
expandida. Já a ativação ácida não foi tão eficiente. 
Segundo Wanderley

5
, a ativação com HCl faz com 

que ocorra a destruição da estrutura cristalina da 
vermiculita, sendo os cátions de ferro e alumínio 
estruturais dissolvidos. Porém o autor observou que 
a lixiviação provoca um aumento na quantidade de 
microporos e provavelmente por isso a vermiculita 
ativada com HCl adsorveu mais íons cobre (II) do 
que a vermiculita natural.  

 
Figura 1. Porcentagem de íons cobre (II) adsorvida 
em cada forma de vermiculita 

Conclusões 

A utilização da vermiculita como adsorvente 
mostrou-se viável, pois além de ser um adsorvente 
de baixo custo e ser encontrado abundantemente no 
Brasil, a mesma reteve um percentual de 90,6% de 
íons Cu (II) presente na solução aquosa após 4 
horas de contato. Sendo assim, sua utilização é uma 
boa alternativa na minimização de impactos 
ambientais causados pela presença do íon cobre(II). 
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