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RESUMO: A junção de compostos orgânicos e matrizes inorgânicas leva a 

obtenção de materiais híbridos com características distintas de seus 

componentes puros [1]. O presente trabalho relata a obtenção de um material 

híbrido baseado em caulinita funcionalizada com tris(hidróximetil)aminometano, 

aplicado na adsorção de corantes. O estudo de adsorção foi realizado pelo 

método de batelada e foi promovendo um estudo cinético e de equilíbrio, 

obtendo uma capacidade máxima de adsorção (qe) de 26,3 e 73,6 mg/g com o 

corante azul de metileno e de 2,62 e 4,97 mg/g com o corante alaranjado II 

para os adsorventes Ka e Ka-TRIS respectivamente. 

1- INTRODUÇÃO: A caulinita (formula mínima Al2Si2O5(OH)4) é um 

argilomineral 1:1 TO, ou seja, possui uma camada tetraédrica de sílica (SiO4) e 

uma camada octaédrica de gibbsita (Al(OH)6). Devido interações de hidrogênio 

entre as lamelas existe a dificuldade de promover a inserção direta de 

moléculas orgânicas no espaço basal da caulinita, logo faz-se necessário a 

prévia expansão com moléculas pequenas e polares como o dimetilsulfóxido 

(DMSO). A expansão da caulinita expõe as hidroxilas internas para possíveis 

reações gerando assim os materiais híbridos [1,2]. A adsorção é um fenômeno 

de transferência de massa que ocorre na superfície de um material, onde o 

adsorvato, geralmente líquido ou gasoso, fica retido na superfície de uma 

matriz sólida, chamada adsorvente [3] 

2- OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo é promover a 

funcionalização da caulinita com tris(hidroximetil)aminometano (TRIS) para 

obtenção de um material híbrido afim de realizar um estudo de adsorção em 

batelada dos corantes azul de metileno (catiônico) e alaranjado II (aniônico), no 

qual foram avaliados os parâmetros tempo de contato (adsorvente/adsorvato) e 

concentração do adsorvato. 

3- METODOLOGIA DE TRABALHO: Purificação granulométrica da 

caulinita: A purificação foi realizada pelo método de dispersão-decantação para 
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eliminar partículas maiores que 2µm, ou seja, quartzo, mica, entre outras 

partículas maiores diferentes da caulinita [1,2,4].Preparo do material híbrido: 

Para preparar o precursor intercalado com DMSO, colocou sob agitação 

constante, 20 gramas de caulinita purificada com 180 mL de DMSO e 20 mL de 

água, à 60°C por 10 dias [1,2,4]. O material foi centrifugado, lavado com etanol 

e denominado Ka-DMSO. A funcionalização com TRIS, descrito do Faria et al 

[1], foi realizada mantendo sob refluxo o precursor Ka-DMSO com o TRIS, à 

170°C, por 48 horas, com uma proporção de 5:1 respectivamente, o material foi 

lavado com etanol e denominado Ka-TRIS. Caracterização do híbrido: Foram 

realizadas análises de difratometria de raios x, análises térmicas, 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho, para a caracterização 

do material híbrido. Adsorção: Para o estudo cinético, manteve-se a 

concentração dos corantes constantes, variando apenas o tempo de contato 

entre 1 e 60 minutos, mantendo 50 mg de adsorvente em suspenção com 5 mL 

de solução com concentrações de 30 ppm e 300 ppm para os corante 

alaranjado II e azul de metileno respectivamente. O estudo de equilíbrio foi 

realizado fixando o tempo, sendo este encontrado no estudo cinético (60 e 30 

minutos para o alaranjado II e azul de metileno, respectivamente), variando 

apenas a concentração da solução entre 0,5 e 800 ppm, mantendo sob 

agitação 50 mg de adsorvente em suspenção com 5 mL da solução. 

4- RESULTADOS PRELIMINARES: Nos difratogramas de raio-x pode-se 

notar o desaparecimento de picos característicos de impurezas na caulinita 

purificada, como quartzo e mica, comprovando a purificação. Pode-se notar 

também a variação do espaço basal da caulinita, que passa de 7, 07 Ǻ da 

caulinita purificada para 11,27 Ǻ para o Ka-DMSO e para 12,28 Ǻ para o Ka-

TRIS [1,2,4]. O espaço basal da caulinita funcionalizada, semelhante ao 

trabalho de Faria et al [1], corresponde ao tamanho da molécula de TRIS, 

comprovando a inserção de moléculas do TRIS no espaço basal da caulinita. 

Nas análises térmicas do híbrido, pode-se notar 4 estágio significativos de 

perda de massa, sendo próximo a 100°C (2 %), atribuído a eliminação de água 

e solvente remanescentes da lavagem; o segundo estágio, em 252ºC (3 %), 

atribuído a decomposição do TRIS intercalado à caulinita; o terceiro estágio, 

em 330°C (5%), atribuído a decomposição do TRIS funcionalizado à caulinita e 

o quarto estágio de perda, em 490°C, é atribuído a desidroxilação da caulinita 



[1,2,4]. Nas análises de infravermelho pode-se notar pelas bandas de C-H, em 

1419, 1471, 2879 e 2935 cm-1, e banda referente ao grupamento amina, em 

1641 cm-1, presentes no Ka-TRIS, que houve a inserção de moléculas de TRIS, 

no espaço basal da caulinita, já que as bandas analisadas correspondem a tal 

molécula. Outro indício é o desaparecimento da banda referente ao aluminol 

intralamelar no Ka-TRIS, em 938 cm-1, que está presente na caulinita 

purificada, evidencia a condensação dos grupos OH e a formação de ligação 

covalente Al-O-C referente ao processo de funcionalização [1,2,3]. Estudo de 

adsorção: A capacidade máxima de adsorção (qe) foi de 26,3 e 73,6 mg/g com 

o corante azul de metileno e de 2,62 e 4,97 mg/g com o corante alaranjado II 

para os adsorventes Ka e Ka-TRIS respectivamente. Segundo estudo Rida et 

al [5], a capacidade máxima de adsorção para o caulim puro, no corante azul 

de metileno em uma concentração de 37 ppm, foi de 29,20 mg/g, pode-se notar 

a semelhança entre o resultado do trabalho e o Ka [1]. 
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