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O fósforo é um elemento essencial no metabolismo dos organismos vivos, mas sua  

concentração em excesso promove a eutrofização em corpos hídricos, resultando em um série 

de alterações ambientais. A remoção desse poluente por adsorção, utilizando adsorventes 

alternativos, é um dos processos mais prático e econômico. Nesse contexto, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade de adsorção da clinoptilolita natural na 

remoção de fosfato. Duas amostras do zeólito natural clinoptilolita foram preparadas: AC 01, 

tratada com água deionizada por 1 hora; e AC 02 tratada com HCl, 0,5 mol L
-1

, por 30 

minutos. Os ensaios de adsorção foram realizados a temperatura ambiente em uma suspensão 

de 0,25 g do adsorvente com 25 mL de solução, no intervalo de concentração de 10 a 50 mg. 

L
-1

 em fósforo, em pH 4. AC 02 removeu maior quantidade de fosfato, 0,854 mg-P. g
-1

. O 

melhor ajuste dos dados de equilíbrio das amostras ao modelo de Langmuir sugere um 

mecanismo de adsorção dos oxiânions de fosfato associado a formação de estruturas com os 

grupos hidroxilas superficiais. Os dados cinéticos foram melhor descritos pelo mecanismo de 

pseudo-primeira ordem, sugerindo que o mecanismo para adsorção seja limitado pelo 

processo de transferência de massa em solução. 
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Phosphorus is an essential element in the metabolism of living organisms, however, excess 

phosphorus concentration promotes a eutrophication of water bodies, resulting in a series of 

environmental changes. Removal of this pollutant by adsorption, by alternative and low cost 

adsorbents, is one of the most practical and economical processes. The present work aims to 

investigate the adsorption capacity of natural clinoptilolite in the removal of phosphate. 

Samples of the clinoptilolite natural zeolite were prepared: AC 01, treated with deionized 

water for 1 hour; and AC 02 treated with HCl, 0.5 mol L
-1

, for 30 minutes. The adsorption 

tests were performed at room temperature in a suspension of 0.25 g of the adsorbent with 25 

mL of solution in the concentration range of 10 to 50 mg. L
-1

 in phosphorus. The experiments 

were performed at pH 4. The isotherms of adsorption of phosphate show that the AC 02 has 

the highest rate of uptake (0.854 mg P. g
-1

). Equilibrium data were well fitted with Langmuir 

isotherm suggests that the sorption mechanism of phosphate oxyanions is associated with the 

formation of structures with the hydroxyl surface groups of the hydrated aluminum oxide 

layer impregnated on the zeolite structure (specific adsorption). The kinetic data were best 

described by the pseudo-first order mechanism suggesting that the mechanism for adsorption 

is limited by the mass transfer process in solution. 

 

Keywords: clinoptilolite, adsorption, phosphate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fósforo é um dos elementos mais abundante na terra, mas o fato de suas 

espécies estarem imobilizadas em rochas deixa a superfície terrestre com baixa 

concentração de seus minerais.  Desta forma, mesmo que o fósforo seja um dos 

macronutrientes exigido em menor quantidade pelas plantas, a adubação dos solos com 

este elemento em excesso é necessário para estimular a sua fixação. Quando o fósforo 

está presente em altas concentrações, ele é considerado um poluente de corpos hídricos, 

especialmente para águas superficiais, devido a baixa taxa de percolação. O fosfato 

descarregado nas águas superficiais estimula o crescimento de microrganismos e 

microrganismos aquáticos em quantidades de nutrientes, que em excesso podem causar 

eutrofização em corpos d'água estagnados. O dano ambiental causado por este excesso 

demanda medidas para prevenir ou diminuir a introdução desse nutriente no meio 

ambiente. Este é um motivo para o desenvolvimento de novas tecnologias na remoção 

de fósforo dos efluentes. 

O tratamento para remoção de fósforo pode ser efetuada por meio de processos 

biológicos e físico-químicos. Os processos biológicos, por depender de biomassa ativa 

como grupo de bactérias, apresentam alto nível de complexidade operacional. Dentre os 

processos físico-químicos, destacam-se a precipitação com sais metálicos ou com cal 

hidratada, e processos por adsorção. Adsorção é a transferência de um componente em 

fase líquida ou gasosa para a superfície de um sólido, que é uma técnica simples e 

eficiente para tratamento de águas residuais. O processo de adsorção pode ser 

influenciado por diversos fatores como: temperatura,  pH, concentração e natureza do 

adsorvato. O pH  na adsorção de íons porque influencia a espécie química adsorvida e 

também a ionização dos sítios quimicamente ativos na superfície do adsorvente. Vários 

materiais tem potencial para aplicação como adsorventes, destacando-se carvão ativado, 

argilas, peneiras moleculares, quitosana e zeólitos. 

  A utilização de zeólito natural como adsorvente vem ganhando muito interesse 

pelos pesquisadores principalmente pelas suas propriedades de adsorção e de troca 

iônica e suas propriedades moleculares pode ser facilmente modificado. Os zeólitos são 

minerais aluminossilicatos hidratados com estrutura microporosa que fornece elevada 

área superficial para troca iônica. Estes poros possuem cátions compensadores de carga 

distribuídos na estrutura, localizados em disposição regular nos canais e cavidades. A 
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presença de um átomo de alumínio no sítio tetraédrico da rede estrutural do silicato, 

substituição de Si por Al, atribui uma carga negativa, e essa carga é compensada por 

cátions extra rede ou um próton na forma de um grupo hidroxila em ponte –Al–(OH)–

Si– (sítio ácido de Brønsted). Em zeólitos naturais, os metais alcalinos e alcalinos 

terrosos são comuns como cátions de compensação, e por isso estes materiais são 

excelentes para adsorção por troca iônica. Entre os zeólitos naturais mais pesquisados, a 

clinoptilolita se destaca devido a sua alta seletividade a certos íons metálicos como 

chumbo (II), cádmio (I), zinco (II), cobre (II) e por sua grande abundância em reservas 

naturais. Inúmeras de suas aplicações estão relacionadas a troca catiônica, mas adsorção 

e retenção de espécies aniônicas também são igualmente importantes, a exemplo dos 

ânions fosfatos que podem ser atraídos pelos cátions extra rede, e as espécies H2PO
4-

 e 

HPO4
2-

 que interagem com os átomos de oxigênio da rede do zeólito via ligação de 

hidrogênio. Desta forma, a proposta deste trabalho foi melhorar a capacidade de 

adsorção do zeólito apenas tratando a clinoptilolita com ácido clorídrico. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 GERAL  

Avaliar a capacidade de adsorção da clinoptilolita natural estabelecendo 

condições ideais para remoção de fosfato em soluções aquosas. 

2.2 ESPECÍFICOS  

 Determinar as condições ideais de pH e potencial de carga zero para a 

clinoptilolita na adsorção do fosfato; 

 Estudar a cinética de adsorção da clinoptilolita na remoção de fosfato em 

soluções aquosas; 

  Determinar a quantidade de massa ideal da adsorção da clinoptilolita na 

remoção de fosfato em soluções aquosas; 

 Obter os dados de equilíbrio na adsorção do fosfato em solução aquosa sobre 

amostras da clinoptilolita; 

 Avaliar o ajuste dos modelos de isotermas de Langmuir e Freundlich aos dados 

de equilíbrio. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 FOSFATO 

O fósforo é um elemento que pertence a família 5A, sendo muito importante 

para os seres vivos. Ele apresenta papel significativo nas funções vitais dos animais e 

vegetais, não podendo ser substituído por outro elemento. Além disso, a sua forma mais 

estável é o fosfato, que apresenta número de oxidação V e é reativo com diversos 

compostos. Contudo, mesmo o fosfato sendo a forma mais estável do fósforo não pode 

ser encontrado livre na natureza.  

No entanto, apesar de ser um nutriente essencial para os seres vivos, quando em 

excesso o fósforo promove o crescimento de macro e micro-organismos aquáticos. 

Esses organismos se transformam na principal causa da eutrofização dos corpos de água 

receptores. Segundo Smith e Schindler (2009), a eutrofização ocorre quando grandes 

concentrações de nitrogênio e fósforo são despejadas em águas superficiais e, 

associados a boas condições de luminosidade, provocam o enriquecimento do meio.  

Uma das principais causa do excesso de fósforo nos esgotos são os detergentes 

sintéticos utilizados pelas indústrias e pela população. De acordo com Sawyer, Mccarty 

e Parkin (2003), desde a substituição do sabão pelo detergente sintético, a concentração 

de fósforo inorgânico chegou a triplicar. Devido a isso, uma oferta excessiva de fósforo 

em águas de esgotos, córregos, rios e lagos causam a eutrofização, tendo como resultado 

um crescimento de algas e consequentemente diminuição do oxigênio dissolvido (LIU 

et al., 2007; TRÉPANIER el al., 2002).  

Os grupos fosfatos podem ser classificados como ortofosfatos, fosfatos 

condensados figura 1 (piro-, meta-, e outros polifosfatos e fosfatos) organicamente 

ligados. Além disso, eles ocorrem na forma solúvel, particulada ou constituindo parte da 

estrutura dos organismos aquáticos.  

No que tange ao tratamento de efluentes, os ortofosfatos ou certos fosfatos 

condensados podem ser adicionados em pequenas quantidades. Associado a isso, esses 

mesmos compostos são os maiores constituintes das soluções de limpeza, e podem ser 

adicionados em grandes quantidades quando a água é usada em lavanderias ou para 

outros fins de limpeza. Outra utilização dos fosfatos e ortofosfatos são no tratamento de 

águas de caldeiras e como fertilizantes onde são carregados pela chuva para as águas de 
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superfície, respectivamente. Além disso, os fosfatos orgânicos são formados 

primariamente pelos processos biológicos. 

 

Figura 1: Alguns ânions do fósforo (a) ortofosfato, (b) pirofosfato ou dipolifosfato, (c) 

tripolifosfato, (d) trimetafosfato (OSÓRIO e OLIVEIRA, 2001).  

 

 

 

 

 

Nos esgotos sanitários, o fósforo pode ser encontrado na forma de fósforo 

orgânico quando associado a compostos com carbono em sua estrutura molecular (P-O-

C). Além disso, pode estar na forma dissolvida ou na forma insolúvel. Segundo Rybicki 

(1997), estima-se que as concentrações do fósforo na forma orgânica não sejam 

superiores a 10% da concentração total, o que faz com que a maior parte do fósforo em 

esgotos sanitários esteja na forma de fósforo inorgânico.  

Ainda com relação ao fósforo inorgânico, ele encontra-se em esgotos sanitários 

preferencialmente na forma de fosfatos inorgânicos condensados (ligações P-O-P), 

tipicamente na forma de polifosfatos ou metafosfatos cíclicos. Já nos esgotos 

domésticos, a presença deste nutriente deve-se principalmente a sua participação na 

composição dos detergentes, que são constantemente empregados como material de 

limpeza doméstica. 

Diante dos problemas ambientais de poluição hídrica, ocasionados pela presença 

excessiva do fosfato, aliada a crescente utilização dos detergentes em pó, foi criada no 
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ano de 2005 a Resolução CONAMA 359/05. Essa resolução dispõe sobre a 

regulamentação do teor de fósforo em detergentes em pó para o uso no mercado 

nacional.  

De acordo com a Resolução do CONAMA 359/05 os sistemas hídricos de 

abastecimento de água estão sendo afetados negativamente devido ao aumento 

substancial de concentrações de fosfato, intensificando o processo de eutrofização. 

Além disso, a resolução estabelece os limites máximos de concentração de fosfato nos 

detergentes, como também, o prazo para os fabricantes se adequarem a tais limites 

estabelecidos (Tabela 1). Essa normativa entrou em vigor a partir de 03 de maio de 

2005. 

 

Tabela 1: Prazo de adequação e limites máximo do teor de fosfato nos detergente 

(CONAMA 359/05). 

Prazo de 

adequação 

Limite 

P2O5 (%) 

Limite 

P (%) 

Média 

STPP/ GFI
*
 (%) 

6 meses  12,71 5,55 15,5 

18 meses  12,14 5,3 13,5 

36 meses 10,99 4,8 12,5 

*
STPP= polifosfato de sódio; GFI = grupo fabricante ou importador. 

 

Em um estudo realizado por Souza, Cardoso e Fraguas Neto (2010) sobre a 

determinação da concentração de fosfato em amostra de detergente em pó de fabricação 

brasileira (Omo Multiação Active Clean), os pesquisadores constataram que o teor de 

fósforo estava adequado aos limites estabelecidos na resolução. Entretanto, é preciso 

avaliar as concentrações desse fosfato nos esgotos sanitários.  

No que tange à Resolução CONAMA 430/11, que dispõe sobre as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, não há limites estabelecidos para lançamento do 

fósforo. A Resolução determina apenas que o órgão ambiental competente pode definir 

padrões específicos para o parâmetro fósforo no caso de lançamento de efluentes em 

corpos receptores com registro histórico de floração de cianobactérias, em trechos onde 

ocorra a captação para abastecimento público. 

Por outro lado, a resolução CONAMA 357/05 que dispõe sobre a classificação 

dos corpos d'água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, de modo a 
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assegurar seus usos preponderantes, estabelece os limites da concentração de fósforo 

para cada classe de rio, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2: Parâmetros de controle de qualidade da água (CONAMA 357/05)  

Parâmetros Concentrações máximas para os rios (mg P/L) 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Fósforo total (Ambiente lêntico)* 0,020 0,030 0,05 

Fósforo total (Amb. intermediário) 0,025 0,050 0,075 

Fósforo total (Ambiente lótico)** 0,1 0,1 0,15 

*lêntico = água parada com movimento lento; **lótico = águas continentais moventes 

 

Portanto, baseado no principio dessa resolução, os efluentes não poderão 

conferir ao corpo receptor características em desacordo com as metas obrigatórias do 

seu enquadramento. Dessa forma, a concentração do fosfato nos efluentes a serem 

lançados deve estar em conformidade com a legislação, para que, não altere a qualidade 

da água do rio. Sendo assim, sua remoção deve ser feita durante o processo de 

tratamento. 

3.1.1 Remoção de fosfato nos efluentes  

Desde 1960, a necessidade de remoção do fósforo de esgotos vem recebendo 

considerável atenção devido aos problemas ambientais desenvolvidos. O método mais 

utilizado é a precipitação química. No entanto, essa técnica tradicional apresenta custos 

elevados, além de ser inadequada para a descontaminação de efluentes contendo íons 

em baixas concentrações (CHITRAKAR, R. et al,. 2005).  

A remoção do fósforo de águas residuais oriundos dos sistemas de tratamento de 

água convencionais ainda é crítico. Devido a eutrofização, que ocorre especialmente em 

sistemas de água doce, vem ocorrendo uma crescente pressão regulatória do governo 

para redução das concentrações de fósforo nas águas residuais (KADLEC E 

WALLACE., 2008 ).  

Com isso, vários métodos têm sido desenvolvidos para remoção do fósforo da 

água, entre eles estão: osmose reversa, a desnitrificação biológica, eletro-diálise e 

adsorção (THORNEBY e PERSSON,. 1999; ZHU et al., 2011). Associado a esses 
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métodos, a precipitação química e a remoção biológica são os mais comuns na remoção 

de fosfato de águas residuais (STRICKLAND, 1998).  

Com relação a precipitação química, trata-se de um processo físico-químico na 

qual se utiliza coagulantes metálicos. Segundo Wang et al (2012), sais de alumínio ou 

de ferro são os agentes coagulantes mais comuns na utilização para remoção de fosfato. 

De acordo com Wu et al (2009), a remoção  por via biológica de fósforo 

acontece quando micro-organismos específicos fósforo-acumuladores (Acinetobacter, 

Pseudomonas, Aerobacter, α- e β-proteobactérias, por xemplo) incorporam fósforo. 

Visto que, eles entram na composição de várias macromoléculas no interior das células, 

sendo armazenado como polifosfato. 

Nos últimos anos a remoção de fosfato em soluções aquosas através do processo 

de adsorção tem atraído muitos estudiosos. Segundo Ahmaruzzaman (2008) materiais 

como quitosano, zeólito, argilas, são preferidos para o processo de adsorção. A adsorção 

para tratamento de águas residuais é umas das técnicas mais eficientes para remoção de 

contaminante. Visto que, é de fácil manuseio, existe disponibilidade de diversos 

adsorventes, além do custo benefício (NADAROGLU, KALKAN,  DEMIR., 2010). 

No que tange a sistemas onde há baixas concentrações de fosfato, o método mais 

indicado é a adsorção (HANO et al,. 1997; OZACAR., 2003). Essa técnica é uma 

excelente alternativa para remoção de fósforo em efluente por materiais porosos 

(BOLAN, WONG., ANDRIANO, 2004  & CHEN. J. et al., 2006). Devido a esse 

motivo, o zeólito tem sido um material largamente estudado na adsorção, visto que 

possui grande capacidade de adsorção, além de ser um material de baixo custo. Uma vez 

que o íon fosfato pode ser removido por troca iônica ou adsorção  (AHSAN et al,. 

2001).  

Com isso, várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas empregando adsorventes 

naturais na remoção do fosfato. Um desses estudos foi feito por Moharami et al (2013), 

como mostra a Tabela 3. De acordo com o autor, quatro adsorventes naturais diferentes 

foram testados para adsorção do fosfato. Para isso eles investigaram a cinética de 

adsorção, o efeito do pH , a quantidade do adsorvente e as isotermas de adsorção.  

De acordo com a Tabela 3, a calcita foi o adsorvente que mais removeu fosfato. 

Já a kaolinita e betonita foram os que menos adsorveram fosfato. E por fim, o zeólito 

teve uma adsorção intermediária comparada aos demais.  
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Tabela 3: Capacidade de adsorção de fosfato por alguns adsorventes 

Material Capacidade de Adsorção  (mg.g
-1

) 

Calcita 

Zeólito 

Kaolinita 

Betonita 

1,82 

0,37 

0,32 

0,28 

 

   

3.2 ZEÓLITO NATURAL CLINOPTILOLITA 

Entre os zeólitos mais estudados está a clinoptilolita por ser um dos minerais 

mais abundantes na natureza. A clinoptilolita é um membro do grupo de zeólitos 

naturais a heulandita ( figura 2) e sua fórmula geral pode ser definida como:  

 

(Li, Na, K)a(Mg, Ca, Sr, Ba)d(Ala+2dSin-(a+2d) O2n)mH2O 

 

A célula unitária é monoclínica e usualmente caracterizada com base de 72 

átomos de O (n=36) e m=24 para moléculas de água, com  Na
+
,K

+
,Ca2

+
, e Mg2

+
 como 

cátions compensadores de carga mais comuns (ACKLEY & YANG, 1991). 

 

Figura 2: Clinoptilolita 
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Desde a descoberta dos zeólitos, pelo mineralogista Freiherr Axel Frederick em 

1756, em sedimentos vulcânicos, vários depósitos têm sido explorado pelo mundo nas 

últimas décadas. Este fato decorre da grande aplicabilidade destes minerais em catálise, 

adsorção, agricultura, remediação de solos e energia. O termo zeólito vêm  do grego 

“zeo” e “lithos” que significam “pedra que ferve” (GIANNETO, 1990).  

Os zeólitos naturais são formados por processos geológicos em rochas 

vulcânicas, basálticas e sedimentares, alguns fatores como temperatura, pressão, 

atividade de espécie iônica, pressão da água e o tipo de solo influenciam na sua 

formação (KANG et al. 1997; BLANCO VARELA et al. 2006).  

A IUPAC classifica os zeólitos utilizando um código de três letras baseado 

somente na estrutura, independente da composição química. A figura 3 mostra alguns 

tipos de zeólitos com suas fórmulas químicas e a representação estrutural. 
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Figura 3: Principais zeólitos naturais com suas fórmulas químicas e cristalinas 

(BAERLOCHER, C, MCCUSKER. L, B.  OLSON, D. H.   2001).  

 

 

Zeólitos são aluminossilicatos hidratados formados por estruturas 

tridimensionais de tetraedros de SiO4 e de AlO4, em que a deficiência de carga gerada 

pela substituição isomórfica do Si
4+

 pelo Al
3+

 é compensada por cátions alcalinos e/ou 

alcalinos terrosos situados nas cavidades dos anéis de oxigênio (GIANNETO, 1990).  
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A razão entre os átomos de Al
3+

 e Si
4+

 na estrutura do zeólito é  muito 

importante, pois afeta a densidade da carga negativa na rede cristalina. Estruturas 

constituídas apenas por Si e O são neutras, pois cada átomo de O é compartilhado por 

dois tetraedros. A presença do Al
3+

 na estrutura do zeólito acarreta o surgimento de uma 

carga negativa, que é contrabalanceada por um cátion, como mostrado na figura 1. 

Logo, a propriedade de troca catiônica do zeólito é uma relação entre os átomos de Si
4+

 

e Al
3+

 presentes em sua estrutura (GIANNETO, 1990; WANG & PENG, 2010). 

A fórmula química geral que descreve a célula unitária (a menor unidade de 

estrutura) do zeólito é (BRAGA e MORGON, 2007): 

Mx/n [(AlO2)x (SiO2)y] . mH2O 

em que: 

M = cátions de valência n 

m = número de moléculas de água 

x + y = número de tetraedros por célula 

 

Figure 4: Representação bi e tridimensional do arranjo estrutural da faujasita natural 

(VALDÉS et al., 2006) 
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O poder de adsorção do zeólito depende de características como composição 

estrutural do adsorvente, a relação Si/Al, tipo de cátion, na qual essas propriedades 

podem ser modificadas com tratamentos químicos como ácidos ou bases para uma 

melhor eficiência do zeólito.  

Os zeólitos possuem superfície interna relativamente grande, comparada com 

sua superfície externa. Isso se deve aos arranjos nos canais e cavidades presentes em sua 

estrutura micro porosas. A transferência de matéria entre os espaços cristalinos é devido 

a sua ultra porosidade, sendo que a transferência de carga é limitada pelo diâmetro dos 

poros da estrutura (VANSANT, 1990).  

3.3 ADSORÇÃO 

O processo de adsorção é um fenômeno físico-químico que consiste basicamente 

da ligação de partículas a uma superfície. O fenômeno pode ser descrito como a 

transferência de um componente em fase líquida ou gasosa para a superfície de um 

sólido. As substâncias adsorvidas são denominadas adsorvatos, e o sólido é chamado 

adsorvente. A remoção desse componente, processo inverso, é conhecida como 

dessorção. (CASTELLAN, 1986).  

A adsorção tem sido um dos processos de separação mais estudados em processo 

de tratamento de águas e águas residuárias. Os estudos de adsorção por zeólitos 

apresentam grande importância nos processos de separação por adsorção. Nestes 

processos, o comportamento dos leitos adsorventes é determinado pela difusividade 

intracristalina e para a otimização destes processos são necessários conhecimentos 

detalhados do equilíbrio e cinética de adsorção das fases envolvidas.  

A adsorção é um fenômeno que se caracteriza pela existência de uma fase sólida, 

denominada adsorvente e uma fase fluida denominada adsorvato. Esta é uma operação 

unitária que envolve o contato entre uma fase fluida e uma sólida, originando uma 

transferência de massa da fase fluida para a superfície do solido ocorrendo uma 

tendência de acumulação de uma substância para a superfície da outra. 

O alto poder de adsorção dos zeólitos está relacionado com sua grande área 

superficial, isso se deve pelo fato de sua estrutura cristalina ser caracterizada por 

cavidades espaçosas. Na adsorção ocorrem forças atrativas entre as moléculas, que é 

considerada como uma propriedade fundamental da matéria (RUTHVEN, 1997). O 

processo inverso é entendido como dessorção e advêm de condições diferentes da 

desorção (TARLEY e ARRUDA, 2003).  
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Figura 5: Modelo esquemático do processo de adsorção  

 

Fonte: Adaptado (REIS,2012)   

 

O processo de adsorção pode ser influenciado por variáveis como: temperatura, 

pH, concentração e natureza do adsorvato. A influência desses fatores é estudada 

durante o processo. Algumas características do adsorvente, como grupos funcionais 

presentes na sua superfície, área superficial, tamanho e volume dos poros também 

interferem significativamente no processo de adsorção (GRUPTA e SUHAS, 2009). 

Existem dois tipos de adsorção, a física ou fissisorção e química ou 

quimissorção elas estão relacionadas à natureza das forças envolvidas entre as 

moléculas e a superfície do sólido.  A tabela 4   apresenta as principais diferença entre 

os dois tipos de adsorção. 

A adsorção física ocorre entre a superfície sólida e as unidades do adsorvato, em 

que as interações são devido às forças de Van der Waals entre as moléculas. São forças 

relativamente fracas na qual o processo pode ser revertido facilmente. O calor de 

adsorção é geralmente baixo (entre 2 e 6 kcal/mol), as moléculas são atraídas para todos 

os pontos e não se limita apenas a uma camada. O equilíbrio é alcançado em menor 

tempo comparado a adsorção química (CIOLA, 1981).  

Na adsorção química, o adsorvato é fixado mais fortemente à superfície do 

adsorvente e há uma combinação das espécies a serem adsorvidas com a superfície do 

sólido através de interações fortes (ligação iônica ou covalente polar). O calor de 

adsorção é mais alto que na adsorção física (geralmente acima de 20 kcal/mol). As 

unidades do adsorvato (moléculas, átomos, íons) não são atraídos para todos os pontos 
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da superfície e se dirigem para os sítios ativos, geralmente envolvem apenas a primeira 

camada. 

 

 

Tabela 4: Diferenças entre a adsorção física e a adsorção química (RABOCKAI, 1979) 

Adsorção Física Adsorção Química 

 

Forças de Van der Waals 

 

Forças comparáveis a ligações químicas 

Calor de adsorção inferior a 20 kcal/mol 

 

Calor de adsorção superior a 20 kcal/mol 

Quantidade adsorvida depende mais do 

adsorbato do que do adsorvente 

 

Quantidade adsorvida depende tanto do 

adsorbato como do adsorvente 

Especificidade baixa 

 

Especificidade alta 

Adsorção apreciável somente abaixo do 

ponto de ebulição do adsorbato 

 

A adsorção pode ocorrer também a 

temperaturas elevadas 

Energia de ativação baixa 

 

Energia de ativação pode ser elevada 

Pode ocorrer tanto em monocamada 

como também em multicamadas 

 

Ocorre somente em monocamadas 

Dessorção fácil 

 

A dessorção pode ser difícil ou pode ser 

acompanhada de transformações químicas 

 

Segundo Ciola 1981, a adsorção química pode ser ativa e não ativa, é 

denominada ativa quando a constante cinética de adsorção varia com a temperatura 

segundo equação semelhante à de Arrhenius e não ativa quando a energia de ativação é 

muito pequena e a adsorção ocorre de forma muito rápida. 

 

3.4 CINÉTICAS DE ADSORÇÃO 

 

O conhecimento da cinética de adsorção é importante para compreender o 

mecanismo que controla o processo de adsorção, sendo que vários modelos cinéticos 

podem ser testados para interpretar os dados experimentais. A cinética permite ainda 

determinar a quantidade de soluto que é retirada de uma solução em relação ao tempo, o 
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que é de grande importância quando se deseja projetar um sistema de tratamento de 

efluentes por adsorção (SENGIL e OZACAR, 2005). 

O mecanismo da adsorção sobre sólidos porosos pode envolver as seguintes 

etapas: 

 Difusão das moléculas de adsorbato da solução para a superfície externa 

do adsorvente, também chamada de camada limite; 

 Adsorção das moléculas do adsorvato na superfície externa da partícula 

através das interações moleculares; 

 Difusão das moléculas do adsorvato da superfície externa para o interior 

da partícula ou difusão efetiva; 

 Adsorção no interior da partícula. 

A velocidade de adsorção pode ser controlada por uma ou mais das etapas 

descritas. A primeira etapa de adsorção pode ser afetada pela concentração do adsorvato 

e pela agitação. Portanto, um aumento da concentração do adsorvato pode acelerar a 

difusão das moléculas da solução para a superfície do sólido.  

A capacidade máxima de adsorção é obtida pela isoterma de equilíbrio, e as 

concentrações de equilíbrio das soluções de concentrações iniciais mais elevadas são 

maiores no equilíbrio para a mesma quantidade de sólido. 

A segunda etapa da adsorção é dependente da natureza das moléculas do 

adsorvato, e a terceira é geralmente considerada a etapa determinante, espacialmente em 

se tratando de adsorventes microporosos. 

3.5 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

As isotermas de adsorção explicam o processo quantitativo da adsorção, 

permitindo classificá-la como adsorção química ou física. As isotermas são curvas de 

concentração onde o soluto da fase sólida está em função do soluto da fase fluida no 

equilíbrio em condições específicas. 

Para o processo de adsorção há diversos modelos diferentes, para a escolha do 

modelo é indicado aquele que melhor se ajuste aos dados experimentais obtidos. Os 

mais utilizados no estudo da adsorção monocomponente são os modelos de Langmuir e 

de Freundlich. Vários são os modelos encontrados na literatura para o tratamento de 



30 

 

dados de equilíbrio em misturas multicomponentes, entretanto, o mais empregado é o 

modelo de Langmuir.  

A classificação qualitativa das isotermas de adsorção física proposta por 

Brunauer em 1940 facilitou a interpretação deste processo, sendo classificadas em seis 

tipos, de acordo com o tipo de poro envolvido, conforme mostra a Figura 6. 

 

Figura 6: Classificação das Isotermas de Brunaeur 

 

 

Há diversos modelos de isotermas baseados em diferentes definições dos 

processos adsortivos.  No entanto, não existe um modelo universal ou mais adequado 

para um certo experimento. O procedimento padrão adotado é a avaliação das diferentes 

propostas e a escolha daquela que melhor se ajuste aos dados experimentais obtidos. Os 

modelos de Langmuir e Freundlich são frequentemente utilizados para a descrição 

matemática da adsorção em minerais (SARIOGLU, 2005; VIMONSES et. al., 2009) . A 

seguir são apresentadas as características desses modelos. 

3.5.1 Isoterma de Langmuir  

A isoterma de Langmuir é uma das mais simples, em que se considera a 

superfície do adsorvente homogêneo e o local onde acontece a adsorção é na 

monocamada, onde cada sítio é ocupado por uma única molécula por vez, e todas as 

moléculas são adsorvidas em sítios equivalentes e definido na superfície do adsorvente. 

Para esse modelo  estabeleceu-se algumas hipóteses, tais como: 
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 Todos os sítios possuem o mesmo nível de atividade; 

 Cada sítio pode ser ocupado por somente uma molécula de espécie a ser 

adsorvida, a adsorção é limitada a uma monocamada; 

 O sólido adsorvente possui um número definido de sítios disponíveis 

para a adsorção de determinada espécie; 

 A adsorção em um sítio não influencia nos sítios vizinhos. 

A equação de Langmuir está representada pela (Equação 1) 

Equação 1  qe =
qmaxbCe

1+ bCe

  

em que: 

qe = Quantidade adsorvida na partícula no equilíbrio (mg.g-¹) 

qmáx = Capacidade máxima de adsorção 

b = Grau de afinidade (L.g-¹), constante de equilíbrio de adsorção 

C = Concentração na fase líquida no equilíbrio (mg.L-¹) 

b e qmáx = são estimadas através da linearização. 

3.5.2 Isoterma de Freundlich 

O modelo da equação de Freundlich foi desenvolvido para suprir a limitação da 

equação de Lungmuir pelo fato de que a adsorção em um ponto de superfície do sólido 

adsorvente não influencia na adsorção do ponto vizinho onde cada sítio pode reter 

somente uma molécula do adsorvato. 

A isoterma de Freundlich é formada por uma equação exponencial empírica que 

leva em conta a formação de multicamadas e as energias de superfície heterogêneas. 

A equação de Freundlich pode ser representada por (Equação 2) 

 

Equação 2         
    

em que: 

Kd -- constante relacionada à capacidade do adsorvente 

n -- constante relacionada à intensidade de adsorção    
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

O trabalho desenvolvido tratou-se de uma pesquisa experimental que foi 

realizada nos laboratórios de pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(Laboratório de Pesquisa no LABEXA, LAPRON e Laboratório de Saneamento 

Ambiental); e no Laboratório de Química da UFBA.  

4.2 PREPARO DO ADSORVENTE 

O zeólito natural clinoptilolita foi fornecido pela empresa Celta Brasil.  

O adsorvente foi tratada com água deionizada onde ficou sob agitação magnética 

por um período de 1 h que  à temperatura ambiente. Após a centrifugação o adsorvente 

foi levado a estufa e seco a temperatura de 100 ºC, essa amostra foi denominada AC01. 

A amostra denominada  AC02 foi tratada com HCl na concentração de 0,5 

mol.L
-1

, onde ficou em agitação magnética por 30 minutos. Depois de centrifugada a 

mostra foi seca na estufa a temperatura de 100 ºC. As amostras AC 01 e AC 02 não 

sofreram nunhuma modificação fisica significativa como mostra a Figura 7. 

 

Figura 7: amostras do zeólito natural clinoptilolita  AC 01 e AC 02. 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ADSORVENTES 

4.3.1 Difração de Raios-x 

O difratograma foi obtido em um difratômetro Shimadzu XRD 6000, radiação 

CuKα, 40 kV CuK, 30 mA, numa faixa de 2θ de 1,4 a 50o, numa velocidade de 1o/min, 

com fendas de 0,5o para espalhamento, 0,5o para recepção e 3mm para saída.  

4.3.2 Análise elementar (EDX) 

As análises para determinar a composição química foram realizadas em um 

espectrômetro de fluorescência de raios-X por dispersão de energia Shimadzu EDX720, 

operando com fonte de ródio. As amostras na forma de pó foram acondicionadas em 

porta-amostras de polipropileno, fornecidos pelo fabricante. As análises foram 

realizadas no modo semi-quantitativo.  

4.3.3 Potencial de carga zero 

Para a determinação do ponto de carga zero foi empregado a metodologia do 

“experimento dos 11 pontos”. Preparou-se soluções com pH variando de 1 a 12, em 

seguida adicionou-se 50 mg dos adsorventes a cada 50 mL de solução aquosa. As 

suspensões ficaram em agitação por 24 horas a temperatura ambiente. Depois de 24 

horas de equilíbrio mediu-se o pH final com o auxilio de um pHmetro de bancada 

calibrado com soluções padrão de pH 4 e de pH 7. Gráficos de pH inicial versus pH 

final para cada adsorvente foram preparados, e o PCZ de cada amostra foi determinado 

na faixa onde o pH não variou (independentemente do pH inicial).  

4.3.4 Estudo do pH 

O estudo do  pH mais adequado para  adsorção de fosfato por clinoptilolita foi 

realizado através de ensaios de adsorção em diferentes pH. Pesou-se 0,25g de 

clinoptilolita que foi misturado com 25 ml de solução de fosfato com concentração de 

25 ppm, em seguida o pH foi ajustado nos valores de 4; 5; 6 e 7 nas duas amostras AC 

01 e AC 02, onde permaneceram por 10 horas sob agitação magnética. 
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 Após o tempo de agitação determinado retirou-se o sistema do agitador 

magnético e o pH foi aferido novamente,  em seguida a amostra foi filtrada e feito a 

leitura de fosfato no espectrofotômetro UV-VIS.  

 

4.4 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

4.4.1 Preparo das soluções 

As vidrarias usadas nos ensaios de adsorção foram lavadas com detergente 

isento de fosfato adequado para este experimento, estas também foram deixadas imersas 

em solução de ácido clorídrico em uma proporção de 1:3 para retirar o fosfato 

proviniente do experimento. 

Inicialmento foi preparada 1 litro de solução estoque de fosfato, a partir da 

dissolução de  222,7 mg de fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4.H2O) em 1000 mL 

de água deionizada, tendo uma concentração de 50 ppm de fosfato (PO4
3-

), com a 

finalidade de obter diversas soluções com concentrações distintas por diluição a partir 

de uma mesma solução estoque (SILVA, 2001). As soluções foram armazenadas em 

frascos âmbar para minimizar o efeito de decomposição a partir da incidência da luz. 

Os testes de adsorção foram realizados em frascos erlenmeyers de 125 mL, com 

uma quantidade de 0,25g de zeólito para 25mL da solução, submetidos à agitação 

constante em agitadores magnéticos, em temperatura ambiente. 

4.4.2 Construção da curva analítica 

O cálculo da concentração do fosfato nas soluções antes e após os testes de 

adsorção foram realizadas através do método do ácido ascórbico (SILVA, 2001), 

utilizando um espectrofotômetro UV-VIS de feixe duplo com especificação TU-1880, 

em um comprimento de onda ( λ ) de 880nm. 

Antes das medidas de absorbância no espectrofotômetro, foram realizadas as 

curvas analíticas para cada ensaio. A Figura 8 mostra uma curva representativa feita 

com valores padrões de concentrações do fosfato (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 e 0,8 

mg.L
-1

). 
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Figura 8: Curva analítica do fosfato 

 

 

A partir da equação gerada pela curva de calibração é  possível determinar as 

concentrações das amostras antes e após os testes de adsorção, substituindo o “y” pela 

média dos valores da absorbância medida no espectrofotômetro.   

4.4.3 Estudo cinético 

Os estudos cinéticos de adsorção de fosfato  pela clinoptilolita natural foram 

realizados adicionando-se 0,25g do adsorvente a 25,0 mL de solução sintética de 

fosfato, com concentração inicial de 25 ppm. As soluções foram preparadas a partir de 

fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4.H2O). 

Nos ensaios de adsorçã o sistema adsorvente/solução ficou sob agitação 

constante, em agitador magnético, em intervalos de tempos pré-definidos de 1, 2, 4, 6, 

8, 10, 12 e 24 horas. Após o período de agitação, cada sistema utilizado foi filtrado para  

separar o adsorvente.  

 A concentração do fosfato foi determinada por espectrofotômetro. Todos os 

ensaios de adsorção foram realizados a 25ºC, com pH ajustado em 4,0 utilizando 

soluções de HCl  e NaOH na concentração de 0,1 mol.L
-1

. 

 

4.4.4. Estudo da Quantidade de massa 

 

Para o estudo da massa foram pesadas 0,15; 0,25; 0,30; 0,40 e 0,50 gramas de 

clinoptilolita, em seguida cada amostra foi adicionada a 25 mL de solução de fosfato na 

concentração de 25 ppm com pH ajustado em 4,0. Após 10 horas sob agitação 
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magnética  filtrou-se as soluções e fez-se a leitura da concentração final no 

espectrofotômetro UV-VIS.   

4.4.5 Isotermas de adsorção  

Os ensaios de adsorção para obtenção das isotermas foram realizados com as 

amostras AC01 e AC02, com objetivo de avaliar o efeito da lavagem da clinoptilolita 

com ácido clorídrico na adsorção do fosfato. Os ensaios foram realizados preparando as 

soluções com 0,25 g da amostra da clinoptilolita em 25,0 mL da solução de fosfato, a 

temperatura ambiente e tempo de adsorção de 10 horas. As concentrações das soluções 

de fosfato variaram de 10, 20, 30, 40 e 50 mg L
-1

 em fósforo. O pH das soluções foi 

ajustados em 4. 

Os ensaios foram realizados em duplicata, e as alíquotas retiradas de cada 

amostra para verificar a concentração antes e após os testes de adsorção foram 

realizadas em triplicatas.   

4.5 AJUSTES AOS MODELOS MATEMÁTICO DE ADSORÇÃO 

4.5.1 Modelos Cinéticos de adsorção  

Os modelos de pseudo-primeira ordem (HO, 2004) e pseudo- segunda ordem 

(HO; MCKAY, 1999) foram utilizados para modelar os dados cinéticos no processo de 

adsorção do fosfato em adsorventes. A forma linear da equação da pseudo-primeira 

ordem   dada pela Equação 1: 

 

Equação 1:   tKqqq Sete 1lnln   

 

em que: qe é a quantidade adsorvida do fosfato por grama do adsorvente no equilíbrio 

(mg g
-1

); qt é a quantidade adsorvida do fosfato por grama de adsorvente no tempo t (mg 

g
-1

); Ks1 é a constante da taxa de adsorção de pseudo-primeira ordem (min
-1

).  

A forma linear da equação da pseudo-segunda ordem   dada pela equação 2: 

 

Equação 2: 
eeSt q

t

qKq

t


2

2

1
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em que: qe é a quantidade adsorvida do fosfato por grama de adsorvente no equilíbrio 

(mg g
-1

); qt é a quantidade adsorvida do fosfato por grama de adsorvente no tempo t (mg 

g
-1

); KS2 é a constante da taxa de adsorção de pseudo-segunda ordem (g mg
-1

 min
-1

).  

4.5.2 Modelos de Equilíbrio de adsorção 

 

A adsorção foi avaliada quantitativamente pelas Isotermas de Langmuir e 

Freundlich (TAO et al., 2010). A equação de Langmuir encontra-se descrita na forma 

linearizada, equação 3: 

Equação 3: 
Ce

qe

=
1

KLqm

+
Ce

qm  

em que: qe é a concentração de equilíbrio no adsorvente (mg.g
-1

); Ce é a 

concentração de equilíbrio na solução (mg.L
-1

); KL (L.mg
-1

) e qm (mg.g
-1

) são 

constantes de adsorção de Langmuir que indicam a energia de troca iônica e a 

capacidade adsortiva, respectivamente. 

A forma linear da equação de Freundlich, por sua vez,   dada pela equação 4: 

Equação 4: lnqe = lnKF +
1

n
lnCe

 

em que: qe é a concentração de equilíbrio no adsorvente (mg g
-1

); Ce é a 

concentração de equilíbrio na solução (mg L
-1

); KF (L mg
-1

) é indicador da capacidade 

adsortiva e 1/n é indicativo da energia ou intensidade da reação. 

 

4.5.3 Avaliação estatística dos parâmetros cinéticos e de equilíbrio das isotermas de 

adsorção 

 

A avaliação dos modelos matemáticos utilizados para modelar os dados 

cinéticos e os dados obtidos pelas isotermas de adsorção foi realizada por análise de 

regressão linear. Por essa análise, o coeficiente de correlação (r
2
) foi usado para 

verificar a relação entre as variáveis dos modelos, onde o valor numérico de r
2
 próximo 

da unidade é considerado uma boa correlação e um bom ajuste. 
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Os parâmetros da equação de regressão foram determinados pelo método dos 

mínimos quadrados e assim foram estimados a constante da taxa de adsorção de pseudo-

primeira ordem (KS1), constante da taxa de adsorção de pseudo-segunda ordem (KS2), os 

parâmetros da Isoterma de Langmuir (KL e qm) e os parâmetros da Isoterma de 

Freundlich (KF e n). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ADSORVENTE 

5.1.1 Difração de Raios-X 

A figura 9 ilustra os resultados de degradação de raios-x dos materiais 

adsorventes, notou-se um padrão de difração típico de materiais com alta cristalinidade, 

típico do zeólito natural clinoptilolita, com presença de outras espécies como o zeólito 

mordenita e quartzo.  

 

Figura 9: Difratograma de raios-x do zeólito natural comercial fornecido pela     

empresa Celta Brasil 
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Na análise do DRX notou-se a presença de reflexões com referencia no ângulo 

2θ como observado na figura 9. Os difratogramas revelaram reflexos característicos da 

clinoptilolita em 9,80
o
; 22,40

o
 e 30,5

o
 2θ (ARMBRUSTER, 2001). Devido às 

similaridades entre as fases clinoptilolita e mordenita (ARMBRUSTER, 2001), este 

zeólito pode apresentar pequena contaminação por esta última fase, o que explica a 

reflexão intensa em 25,8
o
 2θ.  

 Mustelier (2008), caracterizou rochas formadas por compostos zeolíticos aos 

redores da região de Cabo de Gata, Espanha, um desses estudos foi a caracterização por 

difração de raios-x, ele fez a DRX de seis amostras onde em 3 foi encontrados 

mordenita nas reflexões dos picos de alta cristalinidade localizados nas posições 9,760º 

; 25,650º e 27,675º expressando boa cristalinidade representado no ângulo de 2θ. Outros 
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pontos que ele caracteriza como quartzo são os ângulos localizados na posição 26,635º   

e    26,655º .  

Estudos feito por Li et al (2011)  com zeólito natural clinoptilolita proveniente 

da China na qual esta foi  tratada com sódio, após se fazer a DRX, tendo como 

referência o ângulo 2θ, encontrou-se reflexões de alta cristalinidade nas posições 17º; 

22,7º e 31,9º característicos da clinoptilolita, segundo padrões  SCMZ de zeólito 

natural, concluído que a amostra tratada não sofreu alteração em sua estrutura cristalina.  

Como pode ser visto na figura 9 nas amostras AC 01 e AC 02 a quantidade e a 

posição das intensidades dos picos quase não foram alteradas. Uma leve alteração que 

teve no ângulo próximo de 22,4º e o outo 27º, na amostra AC 02 em relação AC 01 

pode ser presença de quartzo, que é sensível a tratamento com ácido.  

Segundo Viswanadham e Kumar (2006),  no seu estudo de difração de Raios-X 

ele observou que não houve nenhuma diminuição da intensidade do pico da mordenita 

tratada com ácido mantendo assim a mesma estrutura da mordenita. Outro estudo 

realizado Vasylechko (2003), mostrou que modificação de clinoptilolita por HCl não 

leva mudanças estruturais significativas.  

A partir da análise do difratograma não se observa alterações significativas nas 

intensidades dos picos característicos da amostra AC 02 comparada com AC 01, 

demonstrando que a modificação química com ácido clorídrico não promoveu a  

destruição da estrutura cristalina do zeólito modificado.  

5.1.2 Análise Elementar (EDX) 

A análise por fluorescência de raios-x das amostras AC 01 e AC 02 possibilitou 

a verificação quantitativa e qualitativa dos elementos presentes nas mesmas. A tabela 5 

representa a quantidade de óxidos em porcentagem nas amostras. 

A clinoptilolita tratada com ácido clorídrico (amostra AC 02) não teve muita 

variação percentual de óxidos comparada a amostra AC 01, com exceção dos elementos 

Si, Ca e K como mostra a tabela 5. 
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Tabela 5: Principal composição química da clinoptilolita por meio de análise de 

fluorescência de raio-X. 

CONSTITUINTE AMOSTRA (%) 

  AC01  AC02 

SiO2 71,846 ± 0,096 77,149 ± 0,093 

AlO3 14,076 ± 0,067 12,657 ± 0,060 

CaO 5,685 ± 0,015 3,771 ± 0,012 

Fe2O3 4,126 ± 0,013 3,486 ± 0,010 

K2O 3,016 ± 0,012 1,952 ± 0,090 

TiO2 0,720 ± 0,014 0,599 ± 0,011 

SrO 

SO3 

0,222 ± 0,001 

   0,118 ± 0,005 

0,125 ± 0,001 

  0,199 ± 0,005 

ZnO 0,177 ± 0,003 0,061 ± 0,002 

 

É observado que o óxido que teve mudança de percentual mais significativo foi 

o SiO2, em que na amostra AC 01 foi 71,846% na AC 02 aumentou para 77,149%, na 

sequência a quantidade AlO3 na Amostra AC01 foi 14,076%  na AC 02  diminuiu para 

12,657%, com isso a relação Si/Al aumentou na amostra AC 02. Segundo (SHINZARO, 

2007) o zeólito natural clinoptilolita por ser rica em silício e possuir a relação Si/Al alta 

o que provoca uma capacidade de troca catiônica relativamente baixa. As características 

de adsorção dos zeólitos depende da sua composição química de sua estrutura, número e 

localização de partículas e a relação Si/Al, estas propriedade podem ser alteradas por 

processo químico como por exemplo tratamento com ácido (WANG, S., PENG. 2010). 

Para os óxidos de metais alcalinos e alcalino terrosos respectivamente  K2O e 

CaO  foram observados na tabela 5 que o óxido de potássio na amostra AC 01 teve um 

percentual de 3,016 já na amostra AC 02 o valor diminuiu para 1,952%. Para o óxido de  

cálcio a amostra AC 01 apresentou 5,685% e a amostra AC 02 3,771%. A amostra AC 

02 apresentou percentagem menor desses óxidos, provavelmente o K e o Ca foram 

substituídos pelo H
+
 contido na solução ácida. Os zeólitos possuem propriedades de 

adsorção através de troca catiônica e sua estrutura pode ser facilmente modificada 

(CINCOTTI, et al., 2006).  
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Tabela 6: Principal composição química da clinoptilolita por meio de análise de 

fluorescência de raio-X. 

CONSTITUINTE AMOSTRA (%) 

  AC01  AC02 

Si 61,600 ± 0,082 68,844 ± 0,083 

Al 11,629 ± 0,055 10,663 ± 0,050 

Ca 10,295 ± 0,028 7,232 ± 0,022 

Fe 8,155 ± 0,026 7,249 ± 0,021 

K 6,014 ± 0,024 4,170 ± 0,020 

Ti 1,162 ± 0,023 1,014 ± 0,019 

Sr 0,590 ± 0,004 0,348 ± 0,003 

Zn 0,177 ± 0,007 0,159 ± 0,006 

S 0,109 ± 0,005 0,119 ± 0,005 

 

Os metais de transição Fe, Ti, Sr e Zn diminuíram muito pouco na amostra AC 

02. O ferro na amostra AC01 apresentou valor igual a 8,155% e na amostra AC 02 

diminuiu para 7,249%, o titânio teve valor igual a 1,162% na amostra AC01 e 1,014% 

para AC02, já o estrôncio na amostra AC 01 teve valor igual a 0,590% e diminuiu para 

0,348% na amostra AC 02, a ultima diminuição muito pouca expressiva foi a do zinco 

com valor igual a 0,177% na amostra AC 01 e  0,159% na AC 02. Na estrutura do 

zeólito o alumínio apresenta valência (3
+
) menor do que a do silício (4

+
), a estrutura do 

aluminossilicato apresenta uma carga negativa para cada átomo de alumínio. Essa carga 

é balanceada por cátions alcalinos ou alcalino-terrosos, chamados de cátions de 

compensação, intersticiais ou trocáveis, como o Na
+
, K

+
 ou Ca2

+
, que estão livres para 

se moverem nos canais da rede e podem ser trocados por outros em solução (MING e 

DIXON, 1987). 

O teor de enxofre na amostra tratada com ácido um aumento pouco 

representativo. Na amostra AC 01 teve valor igual a 0,109% e aumentou para 0,119% 

na amostra AC 02, essa diferença de 0,01% pode ser erro.   

Com isso podemos ressaltar que os óxidos de silício e alumínio esta alteração 

não modificou significativamente a relação Si/Al preservando a estrutura do zeólito 

natural, como confirmado pelos difratogramas de raios-X, Figura 5. Os teores dos 
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principais óxidos (cálcio, ferro e potássio) diminuíram por causa da troca iônica com o 

ácido clorídrico devido a substituição dos cátions trocáveis pelo próton H
+
.  

5.1.3 Potencial de Carga Zero 

A  análise do ponto de carga zero (pHPCZ) é um parâmetro bastante importante 

na avaliação do comportamento  de materiais adsorventes. O  potencial de carga zero 

indica o valor de pH em que o adsorvente apresenta número de cargas positivas igual ao 

número de cargas negativas, ou seja, tenha carga eletricamente nula em sua superfície. 

O estudo dos 11 pontos ou potencial de carga zero foi realizado nas duas amostras da 

clinoptilolita natural, uma delas lavada apenas com água deionizada (AC 01) e a outra 

tratada com ácido clorídrico (AC 02). A Tabela 6 apresenta todos os valores 

encontrados para o pH das amostras de clinoptilolita. A partir desses resultados, foram 

obtidos os gráficos de pH final versus pH inical apresentados na Figuras 10, e confirma 

que a clinoptilolita se tornou mais ácida após o tratamento com a solução de ácido 

clorídrico. 

 

Tabela 7: Valores de pH inicial e finas nas amostras AC 01 e AC 02 respectivamente 

para encontrar o PCZ. 

pH inicial pH final 

 AC01 AC02 

1 1,08 1,07 

2 2,09 2,06 

3 3,36 3,12 

4 4,65 4,15 

5 7,3 4,75 

6 7,28 5,2 

7 7,44 5,22 

8 7,05 5,3 

9 7,61 5,03 

10 7,97 5,32 

11 8,14 7,8 

12 9,57 9,14 
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Figura 10: Gráfico representando os pontos da amostra AC 01 e AC 02 para o pHPCZ 

 

 

A partir dos resultados apresentados na Figura 10 foi possível  calcular o ponto 

de carga zero a partir da média aritmética dos pontos que estão constantes até pH final. 

O pHPCZ encontrado para o adsorvente não tratado, AC 01, foi de 7,2; o pHPCZ 

encontrado para a clinoptilolita tratada como ácido clorídrico, AC 02, foi de 5,2.  

Segundo Wang e Peng (2010) a lavagem do zeólito natural com ácido pode 

remover impurezas que bloqueiam os poros, e ao mesmo tempo promover a troca de 

cátions metálicos por hidrogênio. De acordo com a tabela 5 os valores encontrados de 

metais na amostra AC 02 diminuem em relação a lavada com água, o que sugere que 

esses metais foram trocados por H
+
 da solução ácida deixando a superfície do zeólito 

mais protonada.  

Outra consequência da lavagem com ácido é a desaluminação do zeólito. 

Cakicioglu-Ozkan e Ulku (2005) estudaram as propriedades da clinoptilolita natural 

Bigadic após tratamento em soluções de ácido clorídrico com concentrações variando 

de 0,032, 0,16, 0,32, 1,6 e 5 mol L
-1

, e diferentes temperaturas (25, 40, 75 e 100 ◦C). 

Eles encontraram que os volumes de microporos dependem do grau de remoção de 

alumínio da estrutura. Hernández-Beltrán et al. (2008) também estudaram as 

modificações em uma amostra de clinoptilolita natural, México, após tratamento com 

soluções ácidas na faixa de pH 0 a 6. Observou-se que no intervalo de pH 4 a 6 a 

cristalinidade das amostras não foi alterada, e a quantidade de alumínio foi similar a 

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15

p
H

 f
in

al
 

pH inicial 

AC 01

AC 02



45 

 

clinoptilolita sem tratamento. Considerando o presente trabalho, observa-se pela Tabela 

5 que a amostra AC 02 sofreu uma pequena desaluminação, valor inferior a 10%, 

deixando-a com uma relação Si/Al de 6,46, maior do que a AC 01 que estava em 5,30. 

Desta forma, o tratamento com uma solução de ácido clorídrico 0,5 mol L
-1

 não 

comprometeu a estrutura da clinoptilolita conforme mostra o difratograma de raio-X, 

Figura 9.  Quanto a distribuição de poros, não foram realizadas as isotermas de adsorção 

de nitrogênio para cálculo do volume de microporos, de modo que não se pode analisar 

essa propriedade, no entanto, espera-se que a troca catiônica também tenha promovida 

alguma desobstrução de poros.  

Quando o adsorvente entra em contato com uma solução líquida com pH abaixo 

do seu pHPCZ, a superfície do sólido é carregada positivamente e os ânions que estão no 

sistema é adsorvido para  balancear as cargas positivas. Se a solução possui pH superior 

ao pHPCZ do adsorvente, este fica carregado negativamente atraindo íons cátions para 

balancear as cargas negativas. Para o adsorvente AC 01, a adsorção de cátions deve ser 

favorecida a valores de pH maiores de 7,2, e para o AC 02 valores de pH maiores de 

5,2. Considerando que os íons fosfatos são negativos, a adsorção deve ser favorecida em 

valores de pH menores do que 5,0.  

Remoção de fosfato foi testado com o adsorvente argila proveniente da Tunízia 

variando o pH entre 3,0 a 9,0 constatou-se que a maior adsorção deste ocorreu entre pH 

4,0 e 6,0 (HAMDI e SRASRA, 2012), outro estudo com zeólito natural modificada de 

origem chinesa na remoção de fosfato no qual variou o pH da solução entre de 2,0 a 9,0 

e teve melhor resultado entre os valores de pH 4,0 e 6,0 (PING et al, 2008). Yan et al. 

(2010) estudaram adsorção de fosfato em bentonitas inorgânicas pilarizadas e o 

intervalo de pH ótimo para adsorção de fosfato encontrado foi entre 3 e 5, intervalo em 

que a forma dominante do fosfato é a monovalente, o íon H2PO4
−
. Os valores baixos de 

pH das soluções de fosfato devem favorecer a sua adsorção devido a combinação de 

adsorção do ânion com a liberação de grupos hidroxila das superfícies (NING et al., 

2008). Desta forma, o valor de pH definido para os ensaios de cinética e adsorção deste 

trabalho foi 4. 
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5.1.4 Efeito do pH na adsorção de fosfato 

 

Uma das variáveis mais importantes que afetam o processo de adsorção é o valor 

do pH da solução. A acidez do meio pode influenciar tanto no caráter dos íons presentes 

na solução quanto na estrutura do próprio zeólito (BASALDELLA et al., 2007).  Para 

valores de pH baixos, os sítios de adsorção do zeólito encontram-se protonados e 

consequentemente ocorre a competição entre os prótons e os íons metálicos por esses 

sítios de adsorção (SARIOGLU, 2005).  Sob condições de extrema acidez, o risco é de 

degradação da estrutura do zeólito. 

 

Figura 10: variação do pH em função da concentração de fosfato de AC 01 

 

 

 

Como mostrado nas figuras 11 e 12, notou-se que as amostras  AC 01 e AC 02 

tiveram uma redução significativa na adsorção de fosfato quando o pH da solução foi 

aumentado. É observado que o melhor desempenho para adsorção de fosfato encontra-

se no pH 4,0; valor este que quando o sistema entre em equilibrio apresentam maior 

valor de adsorção de fosfato para ambas as amostras.  
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Figura 11: variação do pH em função da concentração de fosfato de AC 02 

 

 

Essa redução na adsorção de fosfato em meios alcalino pode ser devido a 

concorrência do íon hidroxila com o íon fosfato. Sabe-se que os zeólitos possuem carga 

superficial negativa na solução, quando o pH muda, a carga da superfície  também se 

altera afetando assim as espécies em adsorção. Valor de pH semelhante para adsorção  

de fosfato com zeólito foi encontrado Moharami e Jalali (2013). 

5.2 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

5.2.1 Estudo Cinético de Adsorção 

As figuras 13 e 14 mostram o estudo cinético para determinar o tempo 

necessário para que o sistema adsorvente/adsorvato atinja o equilíbrio. É observado que 

os sistemas atingem a capacidade de adsorção em diferentes períodos. No processo de 

adsorção da amostra AC 01, após 10 horas não se observou alteração significativa na 

quantidade adsorvida, no caso da amostra AC 02, esse tempo foi de 6 horas.  

Observa-se que no decorrer do tempo a adsorção foi crescente, sendo mais 

rápida nas primeiras horas e mais lenta ao aproximar-se do equilíbrio. Esse 

comportamento pode ser explicado considerando a quantidade de sítios disponíveis para 

adsorção na superfície do material adsorvente. No início do processo os sítios estão 

mais disponíveis, a medida que vai ocorrendo a adsorção estes vão sendo ocupados, 

diminuindo, assim, a adsorção.  
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Figura 12: Estudo cinético da adsorção do fosfato na amostra AC 01. 

 

 

 

Figura 13: Estudo cinético da adsorção do fosfato na amostra AC 02. 

 

 

O equilíbrio de adsorção atingido em espaços de tempo mais curtos, 10 horas 

para AC 01 e 6 horas para AC 01, nas amostras da clinoptilolita natural utilizadas neste 

trabalho é considerada uma vantagem em relação a outros aluminossilicatos utilizados 

para a mesma finalidade. Moharami e Javali (2013) testaram um zeólito natural do Iran 

e observaram que o tempo de equilíbrio foi atingido em 24 horas. Taneva (2012) 

encontrou um resultado para cinética ainda maior, que foi de 48 horas, utilizando um 

usando clinoptilolita natural modificada proveniente da Bulgária na remoção de fosfato. 
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Estudos cinéticos de adsorção foram analisados usando os modelos de pseudo-

primeira ordem (LAGERGREN, 1898) e pseudo-segunda ordem (HO, 2006). As 

Figuras 15, 16, 17 e 18 mostram os gráficos das equações de pseudo 1ª ordem e pseudo 

2ª ordem para adsorção de íons fosfato na clinoptilolita. 

 

Figura 14: Gráfico da equação de pseudo 1ª ordem para adsorção de íons fosfato na 

amostra AC 01. 

 

 

 
 

 

Figura 15: Gráfico da equação de pseudo 2ª ordem para adsorção de íons fosfato na 

amostra AC 01 
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Figura 16: Gráfico da equação de pseudo 1ª ordem para adsorção de íons fosfato na 

amostra AC 02. 

 
 

 

Figura 17: Gráfico da equação de pseudo 2ª ordem para adsorção de íons fosfato na 

amostra AC 02. 

 

As constantes KS1 e qe foram calculadas da correlação linear do gráfico ln (qe – 

qt) vs. tempo (Figura 15 e 17) para pseudo-primeira ordem e o gráfico t/qt vs. tempo 

(Figura 16 e 18) para pseudo-segunda ordem. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 8. 
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Tabela 8: Comparação dos parâmetros cinéticos na concentração constante de fosfato 25 

mg.L
-1

. 

  pseudo-primeira ordem pseudo-segunda ordem 

Amostra qexp qe  

(mg g
-1

) 

KS1  

(min
-1

) 

R
2 

qe  

(mg g
-1

) 

KS2 

(min
-1

) 

R
2
 

AC 01 0,439 

 

0,440 0,213 0,984 0,648 0,245 0,980 

AC 02 0,773 1,32 0,443 0,958 2,48 0,020 0,852 

 

De acordo com Tabela 8, KS1 e KS2 são os valores das constantes de cada 

modelo cinético, e qexp é o valor experimental da quantidade máxima adsorvida do 

fosfato. Observando os valores dos coeficientes de correlação de cada modelo, o melhor 

ajuste é conseguido usando o modelo cinético de pseudo-primeira ordem para as duas 

amostras de clinoptilolita natural (R
2
 = 0,984 para AC 01, e R

2
 = 0,958 para AC 02) 

sugerindo que o mecanismo para adsorção seja limitado pelo processo de transferência 

de massa em solução (GUO et al., 2009). Quando comparamos os valores de qe, a 

quantidade máxima adsorvida de fosfato, calculados pelos dois modelos, o valor obtido 

pelo modelo cinético de pseudo-primeira ordem é o que mais se aproxima do valor 

experimental para as duas amostras. 

 

 

5.2.2 Estudo da quantidade do Adsorvente 

 

A massa do adsorvente é um parâmetro importante para determinar o grau de 

adsorção para uma dada concentração inicial do adsorvato. Houve um aumento na 

adsorção de fosfato quando a massa da clinoptilolita varia de 0,15 a 0,25 gramas, mas 

aumentando-se a quantidade a partir de 0,25 gramas variando até 0,60, ocorreu 

diminuição na quantidade adsorvida como mostra a figura 18. 
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Figura 18: Massa do adsorvente. 

 

 

Um dos motivos para esse decréscimo na quantidade adsorvida quando se 

aumenta a massa do adsorvente são as interações entres as partículas dos mesmos 

formando agregados entre si podendo diminuir sua área superficial, e leva a um 

aumento no caminho de difusão. 

Os resultados de acordo com a figura 19 mostram que 0,25 g de zeólito 

clinoptilolita é a melhor massa do adsorvente para a remoção de fosfato.  

5.2.3 Isotermas de Adsorção 

 

Todas as amostras de clinoptilolita natural, AC 01 e AC 02, foram testadas nos 

ensaios de adsorção do fosfato. Para determinar as isotermas de adsorção, a 

concentração inicial do fosfato variou de 10 a 50 mg-P L
-1

, e o pH das soluções de 

fosfato foram  ajustadas em 4,0. As isotermas de adsorção obtidas sob essas condições 

experimentais estão apresentadas na Figuras 20, em que a quantidade do fosfato 

adsorvida (q) está em função da concentração de equilíbrio (Ce). As isotermas de 

adsorção de todas as amostras apresentaram um aumento na capacidade de adsorção nas 

concentrações iniciais, indicando afinidade entre o fosfato e o adsorvente e uma 

tendência a formação de um platô após a saturação da monocamada.  
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Figura 19: Isotermas de adsorção em soluções aquosas do fosfato das amostras AC 01 e 

AC 02. 

 

Comparando as Isotermas da Figura 20, é possível perceber um deslocamento da 

curva da amostra AC 02 para maiores valores da quantidade adsorvida de fosfato, 

indicando que esse adsorvente apresentou um desempenho melhor. Esse 

comportamento confirma que o tratamento da clinoptilolita com soluções de ácido 

clorídrico em baixas concentrações promove uma melhor adsorção para o fosfato. A 

interpretação desses dados foi realizada empregando-se os modelos de Langmuir e 

Freundlich que são os mais usados para o estudar os processos de adsorção (GUO et al., 

2009). A Tabela 9 apresenta os dados de equilibrio modelados pelas equações de 

Langmuir e Freundlich em que o coeficiente de correlação foi analisado pelo valor 

numérico de R
2
. 

 

Tabela 9: Parâmetros das isotermas de Langmuir e Freundlich e respectivos coeficientes 

de correlação (R
2
) 

  

Langmuir Freundlich 

 KL  qm (mg.g
-1

) RL R
2
 KF  n R

2
 

AC 01 0,087 0,629 0,590 0,959 0,085 1,99 0,882 

AC 02     0,157 0,854 0,530 0,988 0,168 2,30 0,926 

 

Os resultados experimentais obtidos dos coeficientes de correlação das retas de 

adsorção, ou seja, da regressão linear de cada curva, mostra que os valores se ajustam 



54 

 

melhor ao modelo de Langmuir. Os ânions fosfatos podem ser retidos pelos cátions de 

compensação localizados fora da rede do zeólito por forças eletrostáticas, e as espécies 

H2PO4
-
 e HPO4

2-
 também são capazes de interagir com os átomos de oxigênio na rede 

via formação de ligação de hidrogênio. O melhor ajuste dos dados de equilíbrio das 

duas amostras ao modelo de Langmuir sugere que o mecanismo de adsorção dos 

oxiânions de fosfato está associado com a formação das estruturas com os grupos 

hidrolixa superficiais (GUAYA et al., 2015).  

Há outros parâmetros importantes que ajudam a entender melhor o fenômeno de 

adsorção para o modelo de Langmuir que são o KL que se relaciona a energia de 

adsorção entre o adsorbato e o adsorvente e o RL, fator de separação, que é calculado a 

partir do KL. Esses critérios  podem ser utilizados para verificar se a adsorção no sistema 

estudado é desfavorável (RL> 1), linear (RL= 1), favorável (0 < RL<1) ou irreversível 

(RL= 0), (ROZADA et al., 2007). Na faixa de concentração estudada (10, 20, 30, 40 e 50 

mg-P L 
-1

 ), os valores encontrados 0,590 e 0,530 para o RL indicam adsorção favorável 

para as amostras AC 01 e AC 02, respectivamente. 

A constante de Langmuir (qm) está relacionada com a capacidade máxima de 

adsorção, que foram encontrados 0,629 e 0,854 mg g
-1

 para AC 01 e AC 02 

respectivamente, valor superior comparado à Moharami e Jalali (2013). 

Esse resultado confirma que a clinoptilolita pode ser utilizada como adsorvente 

para remoção de fosfato sem, necessariamente, a incorporação de novos metais na sua 

estrutura para promover os sítios ativos. 
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6 CONCLUSÕES  

 

A modificação química com ácido clorídrico não promoveu a destruição da 

estrutura cristalina do zeólito natural.  

Os teores dos principais óxidos (cálcio, ferro e potássio) diminuíram por causa 

da troca iônica com o ácido clorídrico devido a substituição dos cátions trocáveis pelo 

próton H
+
.  

A desaluminação ocorrida na amostra AC 02 não modificou significativamente a 

relação Si/Al preservando a estrutura do zeólito natural.  

O valor do potencial de carga zero encontrado para o adsorvente não tratado, AC 

01, foi de 7,2; o pHPCZ encontrado para a clinoptilolita tratada como ácido clorídrico, 

AC 02, foi de 5,2. 

Após a variação da massa de clinoptilolita entre 0,15 a 0,60 gramas, conclui-se 

que a massa ideal é de 0,25 gramas. 

O melhor ajuste é conseguido usando o modelo cinético de pseudo-primeira 

ordem para as duas amostras de clinoptilolita natural,  sugerindo que o mecanismo para 

adsorção seja limitado pelo processo de transferência de massa em solução. 

O melhor ajuste dos dados de equilíbrio das duas amostras ao modelo de 

Langmuir sugere que o mecanismo de adsorção dos oxiânions de fosfato está associado 

a formação das estruturas com os grupos hidrolixa superficiais. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

 Estudar capacidade de adsorção da clinoptilolita tratada com ácido clorídrico em 

sistemas reais, a exemplo de efluentes domésticos; 

 

 Avaliar as propriedades da clinoptilolita quando tratadas com diferentes ácidos 

na tentativa de minimizar a perda de alumínio; 

 

 Verificar a variação da temperatura na capacidade de adsorção; 

 

 Estudar a viabilidade econômica da utilização da clinoptilolita como adsorventes 

na remoção do fosfato de efluentes domésticos.  
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