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Introdução 

Nos efluentes industriais, águas naturais e 
solos podem estar presentes diferentes cátions de 
metais tóxicos, comumente denominados como 
metais pesados, tais como, Cr

3+
, Pb

2+
, Ni

2+
 etc. 

Estes metais podem provocar graves problemas 
tanto ambientais quanto danos à saúde humana. 
Desta forma, a bentonita tem atraído grande 
interesse em estudos que tratam da remoção dos 
metais pesados de efluentes e dos solos 
contaminados. A facilidade de expandir o espaço 
interlamelar da bentonita é uma propriedade física 
bastante explorada, principalmente em meio 
aquoso, permitindo a organofuncionalização com 
uma série de moléculas e, dentre essas, destacam-
se os alcóxidos. No presente estudo, relatamos a 
organofuncionalização de uma bentonita 
micronizada com o alcóxido 3-
aminopropiltrietoxisilano (APTS) via sol-gel

1,2
.  

Resultados e Discussão 

Neste estudo utilizamos uma amostra  de 
bentonita comercial intitulada Bentonita Ativada 
Drescongel da jazida Boa Vista PB, (Ben), a mesma 
não foi purificada. Desta forma nos difratogramas de 
raios X nota-se a presença de quartzo e mica como 
impurezas naturais neste tipo de materiais. A 
funcionalização da bentonita com o organosilano: 3-
aminopropiltrietoxisilano (APTS), consistiu em 
manter a bentonita hidratada na presença do 
alcóxido até a condensação do grupo silanol na 
superfície da argila

1,2
. Posteriormente o material foi 

lavado com etanol e seco em estufa. A amostra foi 
denominada de Ben-APTS. A inserção do APTS no 
espaço basal da bentonita foi comprovada por 
difração de raios X, observando-se um aumento no 
espaço basal de 11,51 Å (Ben), para 18,2 Å para a 
Ben-APTS. A análise termogravimétrica confirma a 
organofuncionalização, a bentonita natural 
apresentou 4 estágios de perda de massa, o 
primeiro com máximo centrado em 84 ºC (11%), 
atribuído a eliminação de água fisisorvida. O 
segundo com máximo centrado em 285 ºC (0,6%), 
material orgânica, o terceiro estágio com máximo 
em 515 ºC (3,21%) característico da desidroxilação 
da bentonita e o quarto estágio com máximo 
centrado em 649 ºC (0,75%) é característico da 
eliminação de carbono residual inerente à matéria 
orgânica. Após a funcionalização fica evidente o 

aumento na quantidade de matéria orgânica, 
observou-se um aumento na porcentagem de perda  
no segundo e  terceiro estágios de perda de massa 
para 0,93% e 6,49%, respectivamente confirmando 
a funcionalização da bentonita. A espectroscopia de 
absorção na região do infravermelho comprova a 
funcionalização do espaço basal da Ben. As bandas 
características de grupos NH2 foram observadas em 
1643, 1485 e 1453 cm

-1
. Outro fator que corrobora 

com a confirmação da funcionalização foi o 
deslocamento da banda característica das vibrações 
Si-O-Si centrada em 1006 cm

-1
 para a bentonita 

natural e deslocada para 1032 cm
-1

 na amostra 
funcionalizada. As bandas características das 
vibrações dos grupos OH interlamelares foram 
deslocadas de 3439 e 3630 cm-1 para 3454 e 3629 
cm

-1
. As isotermas de adsorção-dessorção de N2 a 

77K e a análise de área superficial comprovam a 
funcionalização da bentonita em sua superfície e no 
espaço basal, a área superficial diminuiu e o 
tamanho de poros aumentou conforme apresentado 
na Tabela 1. 
Tabela1. Análise de área superficial (BET). 

Amostra Área superficial 

BET (m
2
.g

-1
) 

Tamanho de 

poros (Å) 

Bem 56,89 56,02 

Ben-APTS 15,23 150,20 

Conclusões 

A metodologia sol-gel hidrolítica, mostrou-se 
como uma rota extremamente simples e viável, 
abrindo perspectiva para a aplicação dos materiais 
obtidos como adsorventes de uma gama de 
contaminantes, tais como, os corantes, pesticidas e 
metais pesados. Devido ao baixo custo e 
abundância da bentonita, estes materiais tornam-se 
promissores adsorventes, combinando a 
funcionalidade dos compostos orgânicos com a 
capacidade de troca catiônica e estabilidade da 
argila natural. 
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