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Adsorção de Cr (VI) em rejeito de caulim natural e ativado por ácidos 
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Introdução 

O beneficiamento de caulim gera como 
subproduto grandes quantidades de rejeito mineral 
(KR). Este acúmulo passou a constituir um 
problema ambiental de grandes proporções devido 
à extensa área desmatada para a construção das 
lagoas. O KR apresenta composição argilosa, 
podendo ser utilizado como adsorvente em sua 
forma natural ou após ativação por ácidos

1
. Com 

isso eles podem então encontrar aplicação na 
adsorção de poluentes ambientais para 
biorremediação

2
. Neste trabalho relatamos ativação 

de KR com H2SO4 e HCl e sua caracterização por 
microscopia eletrônica de varredura e espetroscopia 
de energia dispersiva (MEV/EDS). Análises texturais 
do RC de caulim foram feitas através dos métodos 
Brunauer-Emmett-Teller (BET) e Barrett-Joyner-
Halenda (BJH). Investigou-se também o uso dos 
rejeitos na adsorção e dessorção de cromo (VI), e 
as concentrações de equilíbrio foram medidas 
através de espectofotometria FAAS. 

Resultados e Discussão 

A MEV/EDS revelou que o tratamento com H2SO4 
não alterou significativamente o aspecto morfológico 
das caulinitas (Fig 1, (a) e (b)). Nestas, observou-se 
empilhamento pouco compacto, que se deve 
provavelmente ao processamento industrial (Fig 1, 
(a)). Todavia, KR tratados com HCl não 
demonstraram o empilhamento por cristais pseudo-
hexagonais característicos das caulinitas (Fig 1, (c)). 

Figura 1: Microscopia eletrônica de KR natural (a), tratada com 

H2SO4 3 mol/L (b) e com HCl 2 mol/L(c).  

 
Os dados das análises químicas pontuais (EDS) 
indicam que todas as amostras de KR apresentam 
razões Si:Al>1,  típicas de caulinitas delaminadas ou 
que sofreram ataque químico e/ou mecânico em 
suas folhas octaédricas, resultando no decréscimo 
das concentrações de Al e aumento da razão Si:Al. 
Os tratamentos ácidos não alteraram 
significativamente as propriedades texturais do KR 
(Tabela 1). 

Tabela 1. Propriedades texturais* dos rejeitos com e sem 

tratamento  

Amostra 
SBET 

(m
2
/g) 

Vp(cm
3
/g) dp(nm) 

KRnatural 14,00 0,0045 11,00 

KRH2SO4, 3 mol/L 16,00 0,0050 10,85 

KRHCl, 2 mol/L 15,08 0,0038 9,25 

     *SBET = área superficial; Vp= vol. de poros; dp= diâm. de poros  

 
Os experimentos de adsorção indicaram que KR 
tratado com H2SO4 3 mol/L obteve melhor 
desempenho, sendo capaz de remover  104,59 mg 
de íons Cr

6+
 por g de adsorvente, e para este 

processo, ΔGº= –115,00 kJ/mol, calculado a 303K. 
O modelo mais adequado para descrever o 
processo de adsorção foi o de Langmuir 
(R

2
=0,8673) (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Isotermas de adsorção: KRH2SO4,3mol/L. Ce=conc. de eq. 

 

Os íons Cr
6+ 

não foram dessorvidos com soluções 

de HCl, HNO3, NaOH e NaCl, sugerindo 

quimiossorção como mecanismo de adsorção. 

Conclusões 

O tratamento ácido não alterou significativamente as 

propriedades morfológicas e texturais do resíduo 

natural. O rejeito ativado por H2SO4
 
demostrou boa 

capacidade de adsorção de Cr
6+

, além de forte 

interação adsorvente-adsorbato, sendo atualmente 

objeto de investigações na adsorção de outros íons 

metálicos (Hg, Cd, Pb). 
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