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Resumo 

Sabe-se que na indústria têxtil gastam-se muitos litros de água no processo de 

confecção e beneficiamento de tecido. Com isso, um grande volume com uma 

diversidade de contaminantes orgânicos, os corantes, são encontrados no efluente 

que se descartado inadequadamente são prejudiciais ao meio ambiente. Devido à 

complexidade dos corantes surge a necessidade de se estudar diferentes formas de 

tratamento de água contaminada. Uma possível alternativa é o uso de zeólita como 

adsorvente, pois esta apresenta cavidades regulares e uniformes em sua estrutura o 

que garante sua elevada área superficial e diversidade porosa, o que as torna atrativo 

para o processo de adsorção de diferentes compostos orgânicos. Portanto, o objetivo 

desse trabalho foi a preparação de peças de zeólita ZSM-5 porosa por meio do método 

de gelcasting para aplicação como adsorvente de contaminantes orgânicos da 

indústria têxtil. Também foi utilizado o método de gelcasting para o carvão ativado, 

afim de comparar o resultado com as peças de zeólita. Foi avaliada a possibilidade de 

reutilização das peças de zeólita ZSM-5 através da degradação do corante, via reação 

Fenton, após o processo de adsorção. Primeiro ocorreu a caracterização dos pós 

utilizados quanto suas propriedades de área superficial e composição, obtendo-se 

uma área superficial de 300m2/g e 870m2/g para a zeólita ZSM-5 e carvão ativado, 

respectivamente, e pelo difratograma de raios-x, observou-se que eram pós sem 

impurezas. Foram medidas as propriedades das peças finais para a zeólita ZSM-5 

como a área superficial de 10m2/g, sua estabilidade em água e a capacidade máxima 

de adsorção,  esta última foi avaliada utilizando o corante azul de metileno (AM), 

obtendo um máximo de adsorção de 930 mg/kg. O reaproveitamento das peças 

mostrou-se eficiente, recuperando aproximadamente 70% da capacidade de 

remoção.   

Palavras-chaves: indústria têxtil, contaminantes, Zeólita, adsorvente, 

reaproveitamento. 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

It is known that in the textile industry many liters of water are spent in the process of 

making and processing of fabric. Therefore, a large volume with a diversity of 

contaminants, the dyes, are found in the effluent that has been discarded inadequately 

harmful to the environment. Due to the complexity of dyes, there is a need to study 

different ways of treating contaminated water. A possible alternative is the use of 

zeolite as an adsorbent, as it has regular and uniform cavities in its structure which 

guarantees its high surface area and porous diversity, which makes them attractive for 

the adsorption process of different organic compounds. So, the objective of this work 

is the preparation of porous ZSM-5 zeolite by the gelcasting method for application as 

an adsorbent of organic contaminants in the textile industry. The gelcasting method 

was also applied for activated carbon, as well as comparing the result with zeolite 

pieces. The possibility of reusing ZSM-5 pieces through dye degradation via Fenton 

reaction after the adsorption process was evaluated. First the characterization of the 

powders used for their surface area and composition properties, obtaining a surface 

area of 300m2/g and 870m2/g for zeolite ZSM-5 and activated charcoal, respectively, 

and by x-ray diffractogram, we can see they were powders without impurities. The 

properties of the ZSM-5 zeolite end pieces as the surface area of 10m2/g, their stability 

in water and the maximum adsorption capacity were measured, the latter was 

evaluated using the methylene blue (AM) dye, obtaining a maximum adsorption rate of 

930 mg / kg. The reuse of the pieces was efficient, recovering approximately 70% of 

the removal capacity. 

Keywords: textile industry, contaminants, zeolite, adsorbent, reuse. 
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1.  Introdução 

A indústria têxtil, como todas as indústrias mundiais, vêm evoluindo 

tecnologicamente para conseguir suprir as demandas do mercado com produtos como 

fios/filamentos, tecidos e malhas (Gorini, 2000). Porém, uma problemática na 

produção de têxteis é o consumo elevado de água, de 200 a 270 toneladas de água 

para produção de 1 tonelada de tecido (Beltrame, 2000). Além da grande quantidade 

de água utilizada, muitos compostos sintéticos são incorporados à ela durante todo o 

processo, o que gera efluentes de diferentes complexidades químicas, onde se 

destacam os corantes e outros compostos orgânicos e inorgânicos (Pizato, 2017). 

Por esse motivo, existem níveis diferentes de processos de tratamento de 

efluentes classificados em primário (equalização, gradeamento, flotação, 

neutralização e coagulação), secundário (lodos ativados, filtros biológicos, lagoas de 

estabilização), terciário (coagulação, ozonização, cloração e adsorção com carvão 

ativado) e avançados (osmose reversa e evaporação). Porém, no cenário nacional 

são mais utilizados os primários e secundários, pois o terciário e o avançado requerem 

tecnologias mais avançadas, elevando o custo (Beltrame, 2000). 

A adsorção com carvão ativado, importante processo de tratamento da água, 

consiste em retirar partículas em suspensão de um líquido por forças eletrostáticas. 

Em primeiro momento ocorre a adsorção das impurezas (adsorbato) na superfície do 

carvão ativado (adsorvente). Esse carvão impregnado ainda pode coagular e arrastar 

outros tipos de impureza para o fundo. 

O carvão ativado, a princípio, pode ser obtido de qualquer material que 

apresente alto teor de carbono (agente precursor) como por exemplo casca do coco, 

carvões minerais e madeiras. Primeiro ocorre a carbonização, normalmente feita sem 

oxigênio em temperaturas entre 500 e 800 °C, e posteriormente é feita a ativação 

(oxidação) com gases oxidantes em temperaturas entre 800 e 900 °C (Di Bernardo, 

2005) para desenvolvimento da estrutura interna,  onde a temperatura máxima 

alcançada depende do agente precursor. Quando ativado sua porosidade interna 

passa a apresentar macro (> 50 nm de diâmetro), meso (2 a 50 nm) e microporosidade 

(< 2 nm). 

A aplicação do carvão ativado como adsorvente é possível porque essa 

porosidade com tamanhos variados de poros leva à uma área superficial entre 800 a 
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1200 m²/g (maior área de contato entre o carvão e o adsorbato), essa área é 

responsável por reter as substâncias adsorvidas. Os carvões ativados são 

classificados quanto ao seu tamanho de grão, podendo ser pulverizados (até 80 mesh 

de abertura, ASTM= 0,18 mm de abertura) e granulados com tamanhos maiores 

(NATURALTEC, 2018). 

O carvão ativado é utilizado nessa finalidade pois ele elimina odor, cor, óleos, 

mau gosto e substâncias orgânicas dissolvidas através da adsorção. Quando o carvão 

ativado é colocado em contato com uma solução, tendo em vista que é formada uma 

interface adsorbato-carvão ativado, a concentração de adsorbato no meio decresce 

até o sistema entrar em equilíbrio, pois este está sendo depositado na superfície do 

carvão. Porém, a área superficial não é o único parâmetro que deve ser analisado, 

pois a distribuição e volume dos poros e a afinidade química entre o contaminante e 

o carvão ativado também são importantes para determinação da adsorção máxima 

(NATURALTEC, 2018). 

A adsorção pode ser física ou química, sendo ela física quando o composto 

adsorvido está aderido fisicamente à interface por forças fracas, denominadas forças 

de Van der Walls, não alterando a natureza do adsorvente, podendo apenas alterar a 

morfologia dos poros se surgirem forças resultantes na superfície do adsorvente 

(NATURALTEC, 2018). A adsorção física ocorre quando forças intermoleculares de 

atração entre as moléculas do fluido e a superfície do sólido são maiores que as forças 

de atração entre as próprias moléculas do fluido (COELHO, 2006). Já a adsorção 

química ocorre quando o adsorbato se liga ao adsorvente por forças intermoleculares 

de caráter iônico.  

Apesar do carvão ativado apresentar características aceitáveis para uso como 

adsorvente, buscam-se maneiras mais baratas e com eficiência equivalente ou 

superior na remoção da matéria orgânica dos efluentes, com isso, o estudo de 

materiais cerâmicos alternativos para esse uso pode auxiliar esse desejo futuramente. 

Na tentativa de se descobrirem materiais que possam substituir o carvão ativado no 

processo  de adsorção surge a zeólita. Já existem estudos que avaliam o uso de 

zeólita para tratamento terciário de efluentes industriais (Sousa, 2009). 

Zeólita é um termo originado do grego: zeo (ebulir) e lithos (pedra), esse nome 

foi dado pois quando aquecida ela parecia ebulir e ferver ao mesmo tempo, liberando 

grande quantidade de vapor de água. Essa água é provinda de cavidades 
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extremamente pequenas, sendo chamada de “água zeolítica”, esta pode ser eliminada 

sem alteração da rede cristalina e sem alterar a estrutura quimicamente (Gianetto, 

1993), ou seja, podendo realizar trocas iônicas nos sítios vazios ou ser reidratada 

novamente.  

Atualmente, o termo zeólita engloba diversos materiais naturais ou sintéticos 

que apresentam características em comum, sendo uma delas a elevada área 

superficial dado o elevado número de poros que formam canais e cavidades regulares 

e uniformes (Gianetto, 1993). 

A porosidade de um material é a razão entre a soma dos volumes vazios e o 

volume total ocupado pelo material. No contexto de adsorção, importam apenas os 

poros abertos, pois apenas a área superfial deles estará em contato com o adsortivo 

(Borsa, 2005). 

 As zeólitas por apresentarem estrutura ordenada tridimensionalmente abertas 

(presença de poros abertos), podem fazer trocas iônicas sem afetar sua estrutura 

cristalina (Costafreda, 2014). Quando as zeólitas sofrem desidratação, para um cristal 

ideal, são formadas cavidades de 3 a 10 angstroms que podem ser ocupadas tanto 

por íons como por água, garantindo que a zeólita possa ser reidratada e realize trocas 

iônicas (Lobo, 2003). 

Nas zeólitas em geral, o 𝐴𝑙3+pode substituir o 𝑆𝑖4+posicionado ao centro das 

estruturas tetraédricas (Figura 1) e os cátions que realizam trocas iônicas podem 

ocupar diversas posições equilibrando as cargas eletrônicas (Gianetto, 1993).  

 

 

 

Figura 1: Unidade estrutural mostrando a disposição dos átomos de silício e oxigênio e a disposição 

tridimensional provinda da junção dos tetraedros de silício e oxigênio (GIANETTO, 1993). 
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Existem diversos tipos de zeólitas, sendo estas caracterizadas por sua razão 

entre silício e alumínio, tamanho de poros e características próprias, como por 

exemplo o tamanho de partícula que podem adsorver, alguns tipos de zeólita podem 

ser observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Nomes e diâmetros dos poros de alguns tipos de zeólitas (Adaptado de LUNA, 2000) 

 

 

A zeólita escolhida para o estudo foi a ZSM-5 (do inglês,  Zeolite Socony Mobil), 

patenteada por Argauer e Landolt em 1972, esta tem estrutura pertencente ao grupo 

pentasil, e é caracterizada pelo alto teor de silício (Si/Al > 15), apresentando a seguinte 

fórmula molecular : Mn Aln Si (96 - n) O192 . 16 H2O, onde M é o cátion de valência n. 

Além da composição química e todas as características supracitadas da zeólita, 

ela foi utilizada na forma de peça, evitando a necessidade de etapas como 

centrifugação e filtragem após a adsorção, o que leva a uma economia de tempo e 

consequentemente recursos.  

Atualmente existem muitos processos para produção de cerâmicas porosas 

desde técnicas mais simples como incorporação de segunda fase orgânica na 

composição do material cerâmico, em proporções e tamanhos controlados, que após 

a sinterização são retirados e deixam os espaços vazios de mesmo tamanho. Se a 

sinterização for realizada a temperaturas mais baixas que a necessária para 

densificação da matriz é possível obter poros da ordem de 0,5 µm. Se for desejado 

poros inferiores a esse tamanho é necessário utilizar técnicas mais elaboradas com 

sistemas aerogel, hidrogel ou sol-gel. Já técnicas como imersão de espumas 
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polimérica em suspensão cerâmica e a posterior eliminação do polímero durante a 

queima geram poros entre 100 µm e 5 mm. Se for desejável maior resistência do corpo 

a verde, pode-se realizar uma rápida polimerização após a imersão da espuma na 

suspensão cerâmica (Ramay et al, 2004). A macroporosidade também pode ser 

produzida inserindo bolhas de ar na suspensão cerâmica, formando espumas e em 

seguida são solidificadas (Sepúlveda, 1997). 

Existe também métodos como o gelcasting, que utiliza polimerização in situ dos 

monômeros orgânicos, onde a polimerização dos monômeros imediata a formação de 

espuma impede o colapso da estrutura, resultando em uma peça com paredes 

altamente densificadas e porosidade elevada após as etapas de secagem e 

sinterização. Além disso, essa técnica leva a uma relação de resistência mecânica e 

porosidade superior aos outros processos (Volkmer, 2006). Essa maneira de 

processamento consiste em se fazer uma suspensão de material cerâmico com 

monômeros  orgânicos que é colocada em um molde sob agitação junto à um 

surfactante (para formação de espuma). Então, são adicionados os catalisadores e 

iniciadores para ocorrer a polimerização, obtendo-se a peça final gelificada com o 

formato do molde. Após a retirada do molde, a peça é levada para uma etapa de 

secagem, seguida de sinterização (TRINDADE, 2013). O processo utilizado neste 

trabalho é similar ao apresentado para produção de espumas de alumina (SOUSA, 

2009). 

A peça ao ser sinterizada apresenta mudanças nas dimensões em decorrência 

da diminuição da área superficial do sistema, o que leva a menor interface material – 

vapor (espaço vazio), isso ocorre trocando-se essa interface por outra de material – 

material. A fase vapor corresponde aos poros da estrutura, então diminuindo-se a 

interface material – vapor, o número de poros é reduzido, densificando o corpo, que 

ocorre com a contração da estrutura (MARCHI, 1999). A força motriz para realizar todo 

esse processo é provinda da redução da área superficial, obtida pela substituição do 

pó com elevada área superficial (alta energia) por um sólido ligado que possui 

contornos de grãos com menor energia associada. 

Alguns fatores que influenciam durante o processo de sinterização dizem 

respeito às características dos campactados a verde como por exemplo composição, 

densidade, porosidade, tamanho e formato das partículas, homogeneidade, por isso 

é tão importante a escolha da metodologia para obtenção do corpo a verde. 



18 
 

Para fins comparativos entre pó e peça de ZSM-5 foi realizada a análise de 

adsorção/dessorção de nitrogênio, para saber como a estrutura se comportou após a 

sinterização, com essa análise é possível saber as faixas dos tamanhos dos poros 

presentes e se eles estão distruibuídos de maneira homogênea ou não. As 

clissificações segundo a IUPAC estão representadas na Figura 2: 

 

 

Figura 2: Tipos de isotermas de acordo com a classificação da IUPAC (Gregg, 1982) 

 

As isotermas do tipo I mostram um rápido aumento no volume de gás adsorvido 

com o aumento da pressão relativa, até um patamar. Essa isoterma é típica de 

estruturas microporosas que tem superfície externa relativamente pequena e também 

quando é formada apenas uma monocamada (OSCIK, 1982). 

As isotermas do tipo II são características de materiais não porosos ou 

macroporosos. Se o ponto B for bem nítido, o valor inicial da parte quase linear pode 

ser extrapolado até o eixo ordenado para se obter a quantidade de gás que é 

adsorvido para uma monocamada, a partir daí começa a formação da multicamada. 

As isotermas do tipo III ocorrem quando a afinidade entre as próprias moléculas 

de gás é maior do que a afinidade entre o gás e o adsorvente. Para esse caso analisar 

a área superficial e a porosidade não tem qualquer sentido. 
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As isotermas do tipo IV são de materiais mesoporosos. Na maioria dos casos, 

essas isotermas apresentam uma região onde o volume de gás adsorvido aumenta 

bruscamente porém a pressão relativa varia pouco. Para casos mais simples, o 

comportamento da curva segue o perfil da curva tipo II. Quando o ponto B está bem 

definido é possível obter o valor da monocamada. A posição da isoterma e sua 

inclinação dão indícios do tamanho de poro característico do material e também do 

volume de poros. Quanto menor for a inclinação, mais homogênea é a distruibuição 

de tamanho de poros. 

As isotermas do tipo V são incomuns e podem aparecer para alguns 

adsorventes porosos. Tem relação com as isotermas do tipo III, onde a interação do 

adsorvente e adsorbato é fraca, fazendo com que o preenchimento da monocamada 

seja alcançado para elevadas pressões relativas. 

Isotermas do tipo VI são uma variação das do tipo II, onde são formadas 

multicamadas sobre superfícies não porosas uniformes. 

A partir das isotermas, além de se ter noção dos tamanhos e distribuição dos 

poros, é possível calcular a área superficial específica através da equação proposta 

por Brunauer, Emmet e Teller (BET), sendo assim possível avaliar quais 

características são mantidas da transição do pó para a peça. 

Na busca de maneiras efetivas e de menor custo de se tratar os efluentes da 

indústria têxtil, é viável avaliar a capacidade de recuperação das peças para serem 

utilizadas em ciclos sequenciais, onde as peças de ZSM-5 são aplicadas como 

adsorvente e posteriormente podem ser recuperadas fazendo a degradação, por 

oxidação, do corante azul de metileno pela reação Fenton (Equação 1): 

 

 Fe2+ + H2O2     →  Fe3+ + ●OH- + ●OH- (Equação 1) 

 

Necessita-se de uma fonte de íons ferro junto ao peróxido de hidrogênio para 

a reação ocorrer. Os íons férricos formados podem decompor H2O2 cataliticamente a 

H2O e O2, formando também íons ferrosos e radicais. Os radicais hidroxila são 

responsáveis por se ligarem ao composto orgânico (azul de metileno) e com isso 

degradá-los. O excesso de H2O2 pode prejudicar o processo de degradação, pois 

podem-se formar radicais de menor potencial de oxiredução, o que demanda uma 

atenção especial para utilizar a quantidade correta (Nogueira et al., 2007). Com a 
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degradação do corante realizada corretamente, as peças podem ser utilizadas em 

novos ciclos, evitando gasto desnecessário de material para produção de novas 

peças. 

No contexto do desenvolvimento econômico sustentável da indústria têxtil, a 

ZSM-5 em forma de peça pode desempenhar papel na redução de danos ambientais, 

sendo um material que atende às demandas do comércio, desempenhando as 

funções necessárias a um custo menor que os materiais com a mesma função no 

mercado. Visto que as empresas buscam caminhos mais sustentáveis, estudos como 

esse podem subsidiar o desenvolvimento de produtos a base de zeólitas, que levariam 

a menores impactos ao meio ambiente. 
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2. Justificativas 

 

Devido às novas exigências esperadas pela indústria têxtil, relacionadas ao 

impacto ambiental gerado por elas, surge a necessidade de novos estudos de 

maneiras efetivas e baratas para o tratamento de seu efluente. Como em seu processo 

são gastos toneladas de água para beneficiamento e processamento dos têxteis, ao 

final a água está contaminada com componentes orgânicos e sintéticos, os quais 

podem fazer mal a saúde humana e ao ambiente em geral, essa água deve receber 

tratamento antes de ser despejada na natureza.  

Na engenharia de materiais, existem materiais que podem ter a função de 

adsorvente, cujo papel é adorver os compostos indesejados presentes na água. 

Porém, em larga escala, ainda necessita-se de materiais equivalentes ou superiores 

em propriedades como área superficial e adsorção total, mas com menor custo.  Com 

essa nova necessidade, esse estudo pode auxiliar futuramente inovações nessa área. 
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3. Objetivos 

 

Este trabalho teve como objetivo produzir peças de zeólita ZSM-5 e carvão 

ativado porosas pelo método de gelcasting e caracterizá-las quanto suas 

propriedades físico-químicas, mecânicas e morfológicas visando  aplicação como 

adsorvente em efluentes da indústria têxtil. Para isso, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos:  

• Caracterizar o pó de zeólita ZSM-5 e carvão ativado quanto a área superficial 

específica e composição; 

• Preparar peças de zeólita ZSM-5 e carvão ativado porosas pelo método de 

gelcasting; 

• Caracterizar as propriedades como área superficial específica, porosidade,  

morfologia e tamanho de poros, adsorção máxima, estabilidade em meio 

aquoso para as peças de zeólita ZSM-5 obtidas pelo método de gelcasting; 

• Avaliar a capacidade de reutilização das peças de zeólita ZSM-5 porosa; 

• Aplicar a peça de zeólita ZSM-5 porosa como adsorvente de efluentes têxteis. 
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4. Materiais e Métodos 

4.1 Materiais    

O pó de zeólita ZSM-5 foi fornecido pela empresa Fábrica Carioca de Catalisadores 

S.A e o pó de carvão ativado era da marca Sigma.   

4.2 Caracterização do pó de zeólita ZSM-5 e carvão ativado 

4.2.1 Difração de raios-x 

As fases cristalinas da zeólita ZSM-5 e carvão ativado foram determinadas 

através de difração de raios X (Phillips) operando a uma tensão de 30 kV, corrente de 

30 mA, com velocidade contínua de 2º/(2θ) min, com variação de ângulo na faixa de 

5 a 35º (2θ). Para identificação das fases presentes utilizou-se o banco de dados 

JCPDS (Ficha cristalográfica: JCPDS 43-0321).  

4.2.2 Isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio 

As propriedades texturais do pó e peça de zeólita ZSM-5 e carvão ativado foram 

avaliadas pela adsorção/dessorção de N2 a 350 °C. Aproximadamente 100 mg dos 

materiais foram pré-tratadas a 240 ºC por 4 h e posteriormente a adsorção/dessorção 

de nitrogênio a 350 °C foi realizada em aparelho de fisissorção (Quantchrome INOVA). 

A área superficial dos pós foi calculada pela equação proposta por Brunauer, Emmett 

e Teller (BET)(Brunauer et al., 1938). A distribuição de poros foi realizada pela teoria 

da densidade funcional (DFT). Posteriormente o mesmo processo foi adotado para 

calcular a área específica das peças de zeólita obtidas pelo método de gelcasting. 

4.3 Preparação de peças de zeólita ZSM-5 e carvão ativado porosas pelo 

método de gelcasting  

O processo de gelcasting foi realizado duas vezes, primeiro utilizando pó de 

zeólita ZSM-5 e depois carvão ativado para produção das peças porosas. A densidade 

da zeólita utilizada é 1,612 g/cm³ e do carvão 0,4919 g/cm³. Para a zeólita, preparou-

se 50 ml de suspensão cerâmica com monômeros orgânicos (n’-

hidroximetilacrilamida, metilacrilamida e n,n metileno bis-acrilamida) com 30% de pó 

e 70% de fase líquida em volume, esta composta por 30% de menômeros (na 

proporção de 3:3:1 respectivamente) e 70% de água em volume. Já para o carvão 

ativado, foram preparados 50ml com uma proporção de 40% de pó e 60% de fase 

líquida em volume, esta com a mesma composição citada anteriormente. As duas 



24 
 

suspensões foram colocadas, uma em cada recipiente, com bolas de alumina (para 

posterior homogeinização), ocorreu a adição do dispersante (Darvan®) equivalente a 

1% da massa de cada pó em seu respectivo recipiente e estes foram submetidos a 

rotação de 100 rpm por 30 minutos.  

Enquanto as suspensões estavam sendo homogeinizadas, os moldes foram 

preparados para que ao final as suspensões fossem vertidas neles para posterior 

secagem. Foram utilizados moldes de PVC cilíndricos, com o auxílio de um pincel, foi 

passado óleo de girassol no interior dos moldes para ser mais fácil a retirada dos 

corpos secos. Um dos lados do molde foi vedado para que a espuma final fosse vertida 

e não vazasse. 

Com a homogeinização feita, com auxilio de uma peneira, para reter as bolas 

de alumina. Para a zeólita, foram pesados em um becker 40g da suspensão e 

adicionado 0,12g de surfactante (Alkolan), e para o carvão ativado, 30g e adicionado 

0,09g de surfactante (massa de surfactante foi igual a 0,3% da massa dos pós 

utilizados). Essas novas misturas foram agitadas com o auxílio de uma batedeira por 

2 minutos. Passado esse tempo, foi adicionado o iniciador (persulfato de amônio), a 

agitação continuou por 10 segundos e por fim foi adicionado o catalisador 

(tetrametiletilenodiamina) e mexido por mais 10 segundos. Toda a agitação ocorreu 

sem interrupção por 2 minutos e 20 segundos para cada uma das suspensões. 

Com a obtenção da espuma, esta foi vertida rapidamente nos moldes pois ela 

gelifica muito rápido. Quando já estava no molde foi necessário dar algumas batidas 

para que algumas bolhas formadas fossem desfeitas e ao final o corpo apresentasse 

coerência. O conjunto molde e espuma foi deixado por 24h à temperatura ambiente 

para uma secagem mais lenta, para que a peça não trincasse, e por mais 24h em uma 

estufa a 70°C para que toda a água fosse eliminada. 

Está representado na Figura 3 o processo de Gelcasting. 
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Figura 3: Fluxograma do processo de Gelcasting para obtenção das peças de zeólita ZSM-5 e carvão 

ativado porosas 

Após as peças serem secas, elas foram desmoldadas e levadas para o ciclo de 

queima em um forno com capacidade de até 1300ºC de temperatura. Para as peças 

de carvão ativado, foi necessário um forno com controle de atmosfera, foi utilizada 

atmosfera inerte de nitrogênio. Estão representados os gráficos dos ciclos de 

sinterização na figura 4:  
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(A)                                                                                       (B)           

Figura 4: Ciclo térmico de sinterização para: (A) Zeólita ZSM-5 e (B) Carvão ativado 

porosos 

4.4 Avaliação da estabilidade em água para as peças porosas sinterizadas 

Para evitar a contaminação de água desnecessariamente com azul de 

metileno, foi realizado um pré teste em água para ver o comportamento das peças 

tanto de zeólita ZSM-5 quanto de carvão ativado, quanto a sua estabilidade em meio 

aquoso. As amostras foram colocadas em um recipiente com água e foram deixadas 

em agitação a 150 rpm por 24 horas. 

 

4.5 Porosidade aparente das peças de zeólita ZSM-5 porosas sinterizadas 

 Após as peças serem sinterizadas foram medidos o comprimento, o diâmetro e 

o peso destas, afim de calcular a porosidade através da Equação 2:  

P(%) = { 1 – [ (Mpeça / Vpeça)/Dteórica ] } x 100                (Equação 2) 

  

 Sendo: 

 P = porosidade em porcentagem 

 Mpeça = massa da peça 

 Vpeça = volume da peça 

 Dteórica = densidade teórica do material 

 Foram utilizadas 30 peças para cálculo da porosidade. 
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4.6 Adsorção de Azul de metileno nas peças de zeólita ZSM-5 porosas 

A eficiência das peças foi avaliada quanto à capacidade de remoção de 

contaminantes orgânicos pelo processo de adsorção do composto modelo da indústria 

têxtil. O composto modelo utilizado foi o corante catiônico azul de metileno (AM). A 

estrutura do AM é apresentada na Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Estrutura química do Azul de Metileno. Fonte: DUTRA, 2013. 

 

O teste de adsorção foi realizado em sistema de batelada, utilizando as peças 

de zeólita ZSM-5 e 10 mL de solução aquosa do corante AM em diferentes 

concentrações (10, 25, 50, 100, 150, 200 e 300 mg/L) e mantido em agitação 

constante por 24 horas a 150 rpm (o mesmo teste foi feito para 10 mg de pó de zeólita 

ZSM-5 afim de comparar os resultados). Após o tempo de agitação, a peça (ou pó) foi 

removida e o sobrenadante foi centrifugado a 2000 rpm por 15 minutos para certificar 

da remoção de todas as partículas suspensas. Após a centrifugação a concentração 

de equilíbrio (Ceq) do sobrenadante foi avaliada em um espectrômetro de UV-visível 

(Jasco V 730) em comprimento de onda de 665 nm. O comprimento de onda foi 

predeterminado através da varredura de uma solução de AM de 400 a 800 nm (Figura 

6a). Para determinar a concentração de equilíbrio foi construída uma curva analítica 

com soluções de concentração conhecida, conforme apresentado na Figura 6b.  
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Figura 6 : Espectro de absorção para o Azul de Metileno (a) e curva analítica (b). 

A capacidade máxima de adsorção (Qeq) para o azul de metileno foi 

determinada utilizando a Equação 3: 

Qeq = [(Ci – Ceq) x V] / m  (Equação 3) 

Em que:  

Ci: concentração inicial (mg/L); 

Ceq: concentração de equilíbrio (mg/L ); 

V: volume da solução utilizada (L); 

m: massa de zeólita (g). 

 

4.7 Reaproveitamento das peças de  zeólita ZSM-5  

Foi realizado um teste do reaproveitamento  das peças de zeólita ZSM-5 

porosas para avaliar a possibilidade de reutilização. 

Após a remoção das peças da solução foi realizado um tratamento para 

degradação do azul de metileno adsorvido. O tratamento foi baseado na oxidação do 

corante pelo processo de oxidação, pela reação Fenton. A oxidação foi realizada 

utilizando 0,2 mL de uma solução de nitrato de ferro (0,1 mol/L), 0,2 mL de peróxido 

de hidrogênio (Synth 30%) e 9,6 mL de água destilada, sob agitação a 150 rpm por 2 

horas. Após o período, as peças foram retiradas e secas em estufa a 120°C por 3 

horas. Após a secagem das peças o teste de adsorção de azul de metileno foi 
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realizado nas concentrações de 25 e 50 mg/L. Na figura 7 é apresentado  um 

fluxograma do reaproveitamento das peças. 

 

Figura 7: Fluxograma esquemático do ciclo de adsorção e dessorção do azul de metileno 

Para cada ciclo realizado foi calculada a perda de massa média por peça e 

também a porcentagem de remoção do AM de acordo com o procedimento 

supracitado. 

4.8 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Foram utilizadas duas das peças obtidas pelo método gelcasting, uma delas foi 

para ter a vista superficial e a outra foi fraturada para ser possível ver o aspecto interior 

das peças. Primeiramente ocorreu a metalização das mesmas com ouro em um 

metalizador da marca Quorum®, modelo Q150R ES por 1 minuto e meio. Em seguida 

foram colocadas nos porta amostras (stubs) sobre uma fita de carbono, foi necessário 

a adição de mais uma fita de carbono bem fina para garantir o contato da fita inferior 

com o topo da amostra.  

Como o objetivo era analisar a morfologia e o tamanho dos poros foram 

utilizados aumentos de  300, 500 e 1000 vezes.  

 

 

 

 

 



30 
 

5. Resultados e discussão 

5.1 Difração de raios-X 

Os precursores ZSM-5 e carvão ativado foram caracterizados pela técnica de 

difratometria de raios-X. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 8: 

 

             (a)                                                                   (b) 

Figura 8: Difratograma de raios-x da (a) zeólita ZSM-5 e (b) carvão ativado (CA) 

O difratograma de raios-x para a zeólita mostra que o é composto apenas pela 

ZSM-5, sem apresentar outros picos de fases diferentes. Para o carvão ativado o 

difratograma é típico de material amorfo, apresentando um halo centrado em 2 =20. 

 

5.2 Isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio 

As isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio obtidas para o pó de zeólita 

e de carvão ativado são apresentadas na figura 9: 
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Figura 9: Isoterma de adsorção/dessorção de N2 para o (a) pó zeólita ZSM-5 e para o (b) 

carvão ativado  

As isotermas podem ser classificadas como Tipo I e IV, nas quais se observa a 

presença de microporos (poros de tamanho inferior a 2 nm) em baixos valores de 

pressão relativa e histerese na faixa de pressão relativa de 0,4 a 1,0, associada à 

condensação capilar que ocorre na estrutura mesoporosa do material (poros de 

tamanho na faixa de 2 a 50 nm) (Thommes et al., 1938). A histerese mais aberta para 

o caso da ZSM-5 indica que a distribuição do tamanho de poro e a forma não estão 

bem definidas, já para o caso do carvão ativado, a histerese mais fechada é 

representativo de materiais adsorventes que apresentam estreita distribuição de poros 

de maneira relativamente uniforme (Guan-Sajonz, 1997). 

A partir dos dados de adsorção e pela aplicação da equação proposta por 

Brunauer, Emmett e Teller (BET) (Brunauer et al., 1938) foi possível calcular a área 

superficial específica do pó de zeólita e do carvão ativado. O pó de zeólita ZSM-5 

apresentou área superficial de 300m2/g e o carvão ativado uma área superficial 

especifica de 870m2/g.  

A área superficial apresentada pelo pó de zeólita ZSM-5 é inferior à do carvão 

ativado, porém esse valor está próximo da área apresentada por zeólitas ZSM-5 de 

outros tipos, como por exemplo a zeólita NaZSM-5 que apresenta área superficial de 

359 m2/g (Suzuki et al., 1982). Na literatura são relatados diversos valores de área 

superficial especifica para o carvão ativado pois ela depende de inúmeras variáveis 

tais como matéria prima, agente ativante, tempo e temperatura de ativação. São 

encontrados valores variados de áreas, alguns baixos como 33 m2/g para carvões 
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ativados a partir de biomassa (Caicedo et al., 2019) e outros valores mais elevados 

como a área superficial de 1149 m2/g a partir de bagaço de cana de açúcar (Guo et 

al., 2019). 

5.3 Preparação de peças de zeólita ZSM-5 e carvão ativado porosas pelo 

método de gelcasting  

A partir do método de gelcasting foi possível obter peças porosas de zeólita e 

carvão ativado, estas podem ser observadas na figura 10. 

                        

 

 

(A)               (B) 

Figura 10: Peças porosas obtidas pelo método gelcating de (A) zeólita ZSM-5 e (B) carvão ativado 

Após a sinterização as peças apresentaram boa homogeneidade e resistência 

mecânica suficiente para serem manuseadas sem perdas de massa significativas. O 

aspecto apresentado após a sinterização foi o mesmo apresentado na figura 10. 

Para as peças de zeólita ZSM-5 sinterizadas foi calculada a porosidade 

aparente a partir da Equação 2, estas apresentaram uma porosidade de 80% ± 1,01%, 

valor típico de porosidade encontrado para peças obtidas por esse método como 

mostra Sousa et al (2009), para peças de alumina. Para o carvão ativado não foram 

medidos os valores de porosidade, pois a partir do teste realizado a seguir, o carvão 

ativado não se mostrou ideal para os testes subsequentes. 

 

5.4 Avaliação da estabilidade em água para as peças porosas sinterizadas 

As amostras de zeólita se mostraram estáveis e aparentemente não perderam 

quantidade de massa significativa após a retirada da água, já as de carvão ativado 

não apresentaram estabilidade e voltaram a ser pó quando colocadas em meio 

aquoso. Na figura 11 estão representadas as imagens das peças em água antes e 

após 24 horas de agitação. 
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(a)           (b) 

Figura 11: Amostras em água (a) antes da agitação; (b) após 24 horas de agitação 

 

5.5 Isoterma de adsorção/dessorção das peças de zeólita ZSM-5 porosas 

As isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio obtidas para o pó e peça de 

zeólita são apresentadas na figura 12: 
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Figura 12: Isoterma de adsorção/dessorção de N2 para o pó e peça de zeólita ZSM-5 

Verifica-se que as isotermas de adsorção para as peças podem ser 

classificados como tipo II, características de materiais não porosos. Para o pó de 

zeólita ZSM-5 as isoterma são classificadas como Tipo I e IV, características de 

material  micro e mesoporoso, respectivamente, como supracitada na caracterização 

dos precursores (Thommes et al., 1938).  

A área superficial encontrada para a peça foi menor que 10 m2/g. Quando 

comparada ao pó de zeólita, verifica-se que ocorre uma drástica redução da área 
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superficial, aproximadamente 97%. Isso pode ser devido ao bloqueio dos poros 

durante o processo de preparação das peças ou mesmo o colapso dos poros durante 

o tratamento térmico em elevada temperatura.  

Na Figura 13 é apresentado o gráfico de distribuição de poros do pó e da peça 

de ZSM-5. 
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Figura 13: Diâmetro dos poros (a) pó e (b) peça de zeólita ZSM-5 

Observa-se que ocorreu uma diminuição drástica de todos os poros do material, 

principalemtne dos microporos, próximos à 2 nm. 

 

5.6 Adsorção de Azul de metileno nas peças de zeólita ZSM-5 porosas 

A capacidade máxima de adsorção para o corante azul de metileno (AM) foi 

avaliada utilizando o pó de ZSM-5 e a peça de ZSM-5. Os resultados obtidos são 

apresentados na Figura 14.  
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Figura 14: Gráfico de capacidade máxima de adsorção do corante azul de metileno para a peça e pó 

de ZSM-5 

É possível observar que a capacidade máxima de adsorção para o AM foi de 

910 mgAM / kgpeça para a peça e 19,81 mgAM/gpózsm para o pó de ZSM-5, a capacidade 

de adsorção para a peça foi aproximadamente 23 vezes inferior ao obtido para o pó. 

Isto pode estar ligado ao caráter não poroso encontrado para as peças de zeólita ZSM-

5, uma vez que a diminuição da área superficial causada pelo colapso ou bloqueio 

dos poros leva à uma queda da área de contato entre adsorvente e adsorbato. As 

grandes vantagens na utilização da peça são a remoção do adsorvente após o 

processo adsortivo sem necessidade de filtragem ou centrifugação e o 

reaproveitamento da peça em vários ciclos consecutivos. 

Não foram encontrados resultados de adsorção para peças na literatura, porém 

quando comparamos os dados da literatura para pó de zeólita, foi encontrado um valor 

de adsorção máxima para a zeólita de 80 mgazuldemetileno/gzeólita (Bessa et al., 2012), 

valor 4 vezes maior que o valor encontrado para o pó ZSM-5 no prezado estudo.  

 

5.7 Teste de reaproveitamento da peça de zeólita ZSM-5  

 Com o intuito de avaliar a capacidade de regeneração das peças de ZSM-5 

após a saturação com AM, foi realizado um teste para decomposição do corante 

adsorvido. As porcentagens de remoção de corante em cada ciclo são apresentadas 

na figura 15: 
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Figura 15: Porcentagem de remoção do AM por ciclo – Tamanho da peça 180±5  mg; media duas 

repetições. 

 

Para a concentração de 25 mg/L foi removido 50% do corante no primeiro teste 

avaliado, ocorreu uma diminuição média de 9 % na capacidade de remoção por ciclo. 

Para o teste com concentração de 50 mg/L conseguiu-se uma remoção de 32% na 

primeira adsorção e uma diminuição média de 10% na capacidade de remoção por 

ciclo, mostrando assim que em menores concentrações a capacidade de remoção 

diminui de maneira mais acentuada. Porém, mesmo demonstrando uma queda na 

capacidade de adsorção em ciclos consecutivos de adsorção/dessorção do corante, 

a peça pode ser utilizada diversas vezes, diferentemente do pó, que além de ser 

utilizado uma vez, ainda tem a dificultade da remoção do meio após a adsorção. 

A diminuição na capacidade de remoção do AM pode ser devido a não 

desobstrução total dos sítios de adsorção com o processo de degradação do AM.  O 

processo de desobstrução dos sítios ocorre via oxidação do corante pela reação 

Fenton, uma reação de oxi/redução. Nessa reação os íons férricos (Fe2+ e Fe3+) 

podem decompor o peróxido de hidrogênio (H2O2) como observado na Equação 4 (Qin 

et. al., 2018): 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + ●OH - + ●OH -  (Equação 4) 

O desempenho desse processo depende da grande capacidade de oxidação 

dos radicais hidroxila, quanto maior é a formação de  radicais hidroxila (●OH), mais 
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eficiente será o processo de oxidação dos compostos orgânicos  presentes na solução 

(Nogueira et. al., 2007). 

 As porcentagens de remoção alcançadas na primeira adsorção se mostraram 

próximas às obtidas para adsorção em zeólitas sintetizadas a partir de cinza de 

carvão, que apresentaram uma faixa ampla de remoção entre 43 e 90% (Fungaro, 

2008). A partir do segundo ciclo, o valor inferior encontrado mostra que alguns 

parâmetros ainda podem ser ajustados para melhorar a eficiência, porém a 

característica de ser uma peça e poder ser reutilizada se mostra muito interessante. 

 Na figura 16 estão apresentados os valores de massa por ciclo, podendo ser 

observado que a maior perda de massa ocorre do ciclo 1 para o 2. Porém em média, 

as peças apresentaram perda de 11% de massa por ciclo, valor que deve ser levado 

em consideração quando são analisados os motivos da peça adsorver menos por 

ciclo, pois tendo menor massa, consequentemente há menos material para adsorver 

o corante. Em comparação ao uso do pó, onde não se tem como controlar a massa 

que está sendo perdida no meio contaminado, ou seja, muito material é desperdiçado 

e não recuperado após a adsorção, a peça apresenta pequenas perdas de massa por 

ciclo e pode ser separada do meio contaminado facilmente. 

A maior perda obtida do ciclo 1 para o 2 pode estar associada às partículas que 

não estão bem fixadas na peça, e com o manuseio de um recipiente para o outro, 

essas partículas se soltam. Também pode ser atribuído ao choque das peças com a 

vidraria durante o processo de agitação ou transferência de recipiente, como 

necessita-se de centrifugação, assume-se que algumas partículas ficam em 

suspensão durante a agitação. Já do ciclo 2 para o 3, a perda de massa se mostrou 

menor, acredita-se que a peça está com maior estabilidade, onde requer um maior 

esforço para os particulados serem retirados, o que faz com que a peça não perca 

tanta massa. 
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Figura 16: Perda de massa para peças de zeólita ZSM-5 porosas 
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5.8 Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

As imagens obtidas pelo MEV estão representadas nas Figuras 16 (vista 

lateral) e 17 (vista da peça fraturada). 

           

(a)           (b) 

 

              (c) 

Figura 17: Imagens obtidas pelo MEV da vista lateral da peça com aumentos de (a) 300x, (b) 500x e 

(c) 1000x. 



40 
 

           

                                             (a)                                                                               (b)      

 

 

                      (c) 

Figura 18: Imagens obtidas pelo MEV da fratura da peça com aumentos de (a) 300x, (b) 500x e (c) 

1000x. 

A partir das imagens obtidas pelo MEV, é possível notar a que as peças 

apresentam elevada porosidade, característica de materiais cerâmicos, porém quanto 

maior o aumento nota-se uma diminuição da quantidade de poros e também da 

conexão entre eles, motivo que ajuda a explicar a drástica redução na área superficial 

quando falamos da peça de zeólita ZSM-5. Também é possível notar a grande 

presença de poros de tamanhos em escala micrométrica, ou seja, tamanhos relativos 

a macroporos (poros > 50nm), o que também leva a diminuição de área superficial, já 

que a área superficial é proporcional à diminuição do tamanho de poros. 
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 Comparando as duas imagens é possível notar que a redução do número de 

poros é mais acentuada para as imagens do interior da peça, mostrando que a 

superfície é mais regular e apresenta menor porosidade que o interior. 
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6. Conclusão 

 Pôde-se caracterizar os pós utilizados de zeólita ZSM-5 e carvão ativado de 

maneira eficiente, constatando que eles eram de alta pureza e apresentavam valores 

de área superficial coerentes com a literatura, ambos com caráter de materiais 

porosos. Também foi feita a comparação entre os pós utilizados, mostrando que a 

zeólita tem possibilidade de aplicação como adsorvente. 

 A partir do método de gelcasting foi possível obter peças de zeólita ZSM-5 com 

alta porosidade, e com boa resistência a verde, porém após a sinterização 

apresentaram baixa área superficial específica quando comparada com a área 

específica do pó, isso implica que o processo de gelcasting com posterior sinterização 

ainda pode ser ajustado para poder obter um maior valor de área específica. 

 As quantidades de remoção de corante mostraram que as peças de zeólita 

ZSM-5 tem potencial para aplicação, porém ainda necessitam ser analisados outros 

parâmetros como fases formadas, quais sítios ativos possuem maior caráter adsortivo, 

para que elas se tornem ainda mais eficientes.  

 Mesmo apresentando valores de adsorção relativamente baixos, quando 

comparados com a literatura, as peças tem a grande vantagem de poderem ser 

utilizadas como adsorvente e poderem ser retiradas sem a necessidade de filtração 

ou centrifugação. E ainda, após a degradação do corante, serem reutilizadas como 

adsorvente novamente. 

 Esse estudo pode servir de base para futuros estudos referentes à adsorventes 

empregados na indústria têxtil, para que seja possível diminuir o custo, aumentar a 

eficiência para que mais água seja purificada e economizada no ciclo de produção de 

têxteis.  
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