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RESUMO 

 

A adsorção é um método alternativo de tratamento utilizado para a remoção de metais 

pesados de efluentes industriais. Neste trabalho foi estudado o processo de adsorção dos íons 

níquel, cobre e chumbo, em solução aquosa, com os seguintes substratos: montmorilonita 

pura e natural. Foram obtidos no processo de adsorção os seguintes rendimentos, de acordo 

com os melhores resultados com a montmorilonita pura: níquel (84,11%), chumbo (71,75%) e 

cobre (70,42%). E com a montmorilonita natural: níquel (76,21%), chumbo (67,47%) e cobre 

(79,44%). O modelo que melhor representou os dados experimentais foi o da isoterma de 

Lagmuir, e essa escolha justifica-se pelos valores de K obtidos. De acordo com esse modelo, 

os resultados permitem uma ordem de seletividade em função da capacidade de adsorção, da 

seguinte maneira, para a montmorilonita pura: níquel > chumbo > cobre; e para a 

montmorilonita natural: cobre > níquel > chumbo. Este trabalho indica que os substratos 

estudados apresentam boa eficiência para a remoção dos íons níquel, cobre e chumbo de 

soluções aquosas, o que determina uma boa capacidade de adsorção.  

 

 

Palavras-chave: Adsorção. Metais pesados. Níquel. Chumbo. Cobre. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The adsorption process is an alternative threatment methods utilized to remotion heavy metals 

of industrial effluent. In this work, it was studied the adsorption process of the nickel, copper 

and lead ions in aqueous solution, with the following substrates: montmorrillonite pure and 

natural. In the adsorption process, considering the best results, the following yield were 

obtained to montmorrillonite pure: nickel (84,11%), lead (71,75%) and copper (70,42%). And 

with the montmorrillonite natural: nickel (76,21%), lead (67,47%) and copper (79,44%). The 

Lagmuir isotherm was the best representation of the experimental dates , and according to this 

model, it was possible to observe a selectivity order in function of the adsorption capacity, in 

the following manner, with the montmorrillonite pure: nickel > lead > copper; and with the 

montmorrillonite natural: copper > nickel > lead. This work denotes that the substrates studied 

presents good efficiency to remotion the nickel, copper and lead ions in aqueous solutions, 

that determine a good capacity of adsorption.  

 

 

Key-word: Adsorption. Heavy metals. Nickel. Lead. Copper. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento econômico e a melhoria nos padrões de vida da sociedade levam 

ao aumento na utilização de novos materiais. Assim, produtos químicos desempenham 

importante função em setores como os de agricultura, indústria, doméstico, têxteis, de 

transporte e saúde. Eles têm contribuído significativamente para a melhora do padrão de vida 

em todo o mundo. Entretanto, sua utilização está associada à contínua liberação de 

substâncias de ocorrência natural e manufaturada. Estima-se que cerca de 90 a 100 mil 

compostos químicos estejam em uso diariamente. A produção, distribuição, utilização e 

disposição desses compostos levam inevitavelmente à presença deles no ambiente, de maneira 

localizada ou difundida. 

Parte dos compostos orgânicos é biodegradável, ou seja, após a mineralização eles se 

tornam inorgânicos. Entretanto, há várias exceções quando se trata de compostos sintetizados 

industrialmente, os quais não são biodegradáveis. Tais compostos são biologicamente 

resistentes e não podem servir de alimento aos seres vivos, nem mesmo às bactérias. Se por 

um lado os compostos sintéticos facilitam a vida e o trabalho de milhões de pessoas, por 

outro, sua resistência à deterioração pode interferir no equilíbrio ecológico levando a 

mortandade de insetos e organismos aquáticos. Além disso, a contaminação destes produtos 

não é exclusiva para pessoas envolvidas em atividades industriais e agrícolas, mas também 

para todas aquelas envolvidas com trabalho de laboratório, onde geralmente são produzidas e 

acumuladas soluções contaminadas. 

A emissão de resíduos líquidos, sólidos e gasosos liberados pelas indústrias é um dos 

maiores responsáveis pelo agravamento dos problemas ambientais, devido ao fato de que 

esses materiais industriais geralmente são tratados de forma ineficiente. A maioria das 

empresas descarta livremente seus resíduos na atmosfera, nos mananciais superficiais, nos 

esgotos urbanos e nos sistemas de coleta de lixo das cidades. No Brasil, apesar de existir uma 

legislação e instituições destinadas a aplicar as leis de proteção ao meio ambiente, observa-se 

que as atividades humanas, sejam domésticas ou econômicas, continuam a provocar a 

degradação ambiental (RIGGOTO, 2002). 

Diante deste cenário, tem crescido a busca por novas tecnologias aplicáveis ao 

tratamento de efluentes domésticos e industriais, que sejam mais eficientes, menos onerosas e 

que priorizam a componente ambiental. Uma questão tão importante quanto tratar o que já 

está poluído é desenvolver processos “limpos”, com a mínima geração de resíduos, evitando 

assim a produção de mais efluente a ser tratado. Neste sentido são necessárias mudanças de 
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tecnologia, de qualidade da matéria-prima e até mesmo comportamentais. Assim, de acordo 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para cada US$ 1 investido em saneamento 

básico são economizados cerca de US$ 4 em tratamentos de saúde. Neste sentido, preservar a 

qualidade de água é promover a saúde dos seres humanos. 

O crescente desenvolvimento industrial e urbano tem acarretado a introdução de 

grandes quantidades de produtos nocivos nos ecossistemas, dentre os quais os metais tóxicos. 

Metais pesados em excesso podem causar muitas doenças e sérios problemas fisiológicos, já 

que são acumulativos no corpo humano. Os resíduos contendo chumbo, cobre, manganês e 

níquel possuem alto poder de contaminação e, com facilidade, atingem os lençóis freáticos ou 

mesmo reservatórios e rios, os quais são as fontes de abastecimento de água das cidades. 

Os rejeitos contendo metais pesados, originados de atividades industriais e 

mineradoras, podem ocasionar danos ao meio ambiente e à saúde humana (YAMAMURA; 

YAMAURA, 2005).  

Assim, a remoção da coloração de sistemas aquáticos causados pela presença de 

corantes sintéticos, íons metálicos, substâncias coloidais, etc., é um assunto extremamente 

importante do ponto do vista ambiental, uma vez que muitos destes compostos apresentam 

toxicidade podendo causar problemas como alergias, dermatites e irritações cutâneas (entre 

elas mutagênicas e carcinogênicas) quando em contato com o ser humano.  

Sistemas aquáticos que apresentam este tipo de contaminação conferem características 

visuais e organolépticas diferentes das de águas potáveis e não possibilitam sua utilização 

para consumo e uso em geral.  

Acredita-se que os metais talvez sejam os agentes tóxicos mais conhecidos pelo 

homem. Há aproximadamente 2.000 anos a.C., grandes quantidades de chumbo eram obtidas 

de minérios, como subproduto da fusão da prata e isso provavelmente tenha sido o início da 

utilização desse metal pelo homem (ACEITUNO, 2002). 

Os metais pesados diferem de outros agentes tóxicos porque não são sintetizados nem 

destruídos pelo homem. A atividade industrial diminui significativamente a permanência 

desses metais nos minérios, bem como a produção de novos compostos, além de alterar a 

distribuição desses elementos no planeta. (SANTOS; RODELA, 2007) 

A presença de metais muitas vezes está associada à localização geográfica, seja na 

água ou no solo, e pode ser controlada, limitando o uso de produtos agrícolas e proibindo a 

produção de alimentos em solos contaminados com metais pesados. 

Todas as formas de vida são afetadas pela presença de metais dependendo da dose e da 

forma química. Muitos metais são essenciais para o crescimento de todos os tipos de 
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organismos, desde as bactérias até mesmo o ser humano, mas eles são requeridos em baixas 

concentrações e podem danificar sistemas biológicos. 

O chumbo foi classificado como um poluente multimédia o que significa que a 

exposição humana ocorre pela via respiratória de partículas suspensas no ar, pela ingestão de 

alimentos e água, sendo que não se conhece qualquer função biológica do chumbo (WHITE et 

al. 2007). A sua presença no ambiente aumenta com o aumento do urbanismo, agricultura e 

emissões industriais. 

Deste modo, efluentes contaminados, quando não tratados convenientemente e 

lançados em águas naturais, são capazes de por em risco o sistema aquático. Por esse motivo, 

o tratamento de efluentes industriais contendo esses compostos, é uma preocupação da área de 

Química Ambiental (ROYER, 2008).  

Existem diversos métodos convencionais de tratamento de efluentes contendo metais 

pesados como precipitação, oxidação ou redução, filtração, troca iônica, tratamento 

eletroquímico, dentre outros. Porém, muitas vezes são inviáveis por diversos problemas 

técnicos, custos de operação e dos materiais utilizados (COSTA; SCHNEIDER; RÚBIO, 

1999).  

De maneira geral, o processo mais comum utilizado na remoção de corantes de 

efluentes industriais é a adsorção. Sua maior aplicação industrial está associada ao baixo 

custo, flexibilidade e simplicidade do processo, facilidade de operação se comparada a outras 

técnicas de tratamento. Além disso, a adsorção não resulta na formação de substâncias 

prejudiciais ao meio ambiente, não utiliza solventes orgânicos, bem como pode permitir o 

reaproveitamento do adsorvente (ACHAK et al., 2009). 

A adsorção é um método alternativo de tratamento utilizado para a remoção de metais 

tóxicos de efluentes industriais. Nesse fenômeno, é chamado de adsorvente o material sobre o 

qual ocorre a adsorção, e de adsorvato a substância adsorvida (PORPINO, 2009).  

Contudo, para que o processo de adsorção seja eficiente, alguns critérios devem ser 

obedecidos na escolha de um adsorvente, pois este deve apresentar alta seletividade, alta 

capacidade, longa vida, baixo custo e estar disponível em grandes quantidades (IMMICH, 

2006).  

Devido a procura de materiais que ofereçam um bom desempenho associado a um 

baixo custo, a busca desses adsorventes está focada nas biomassas constituídas de resíduos 

naturais. O processo de biossorção baseia-se na propriedade desses adsorventes em reter íons 

de soluções aquosas, sendo por isso, considerados promissores na remoção de metais pesados 

de efluentes industriais (PAGNANELLI et al., 2001). 
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Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo estudar o processo de remoção dos 

íons cobre, chumbo e níquel, em meio aquoso, através do processo de adsorção utilizando 

como adsorvente a montmorilonita, pura e natural. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Estudar o processo de remoção de íons de metais pesados [Ni(II), Cu(II), Pb(II)], em 

solução aquosa, através do processo de adsorção utilizando como adsorvente o mineral 

montmorilonita (puro e natural). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Estudar a adsorção dos íons de metais pesados, em solução aquosa, nos substratos 

envolvidos; 

b) Determinar a cinética de adsorção dos processos em estudo; 

c) Avaliar a seletividade dos substratos frente aos metais pesados; 

d) Avaliar a potencialidade de uso da montmorilonita como substrato eficiente e de baixo 

custo para a remoção de íons de metais pesados, no meio já mencionado; 

e) Aplicar as isotermas de Langmuir e Freundlich em função dos dados obtidos, 

f) Comparar os processos de adsorção da montmorilonita pura com a natural. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 CONTAMINAÇÃO DE EFLUENTES POR SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 

 Define-se como impacto ambiental qualquer alteração física, química ou biológica que 

produza modificação no ciclo biológico normal, interferindo na composição da fauna e da 

flora do meio. O impacto aquático, um dos mais sérios, provoca mudanças nas características 

físicas, químicas e biológicas das águas, as quais interferem na sua qualidade, 

impossibilitando o seu uso para o consumo humano (BURSZTYN, 1994). 

 O desenvolvimento econômico e a melhora nos padrões de vida da sociedade levam ao 

aumento na utilização de novos materiais. Assim, produtos químicos desempenham 

importante função em setores como agricultura, indústria, doméstico, têxteis, de transporte e 

saúde. Eles têm contribuído significativamente para a melhora do padrão de vida em todo o 

mundo. Entretanto, sua utilização está associada a continua liberação de substâncias de 

ocorrência natural e manufaturada – por exemplo, gases, metais pesados, compostos 

orgânicos voláteis e solúveis, sólidos suspensos, corantes, compostos nitrogenados e 

fosforados no ar, água e solo (ROCHA et al., 2009). 

 Com a extensiva utilização de corantes reativos pelas indústrias têxteis, ocorre a 

geração de um grande volume de efluentes contaminados durante os processos de tingimento 

têxtil. Esta contaminação se dá, pelas perdas ocorridas durante os processos de fixação da 

tintura às fibras e pode ser facilmente detectada a olho nu, sendo visível mesmo em 

concentrações tão baixas quanto 1,00 mg.L
-1

 . Por este motivo, uma pequena quantidade de 

corantes lançada em efluentes aquáticos promove uma alteração na coloração da água, 

gerando um possível comprometimento do sistema aquático (GUARATINI; ZANONI, 2000).  

 Este fato tornou-se um dos aspectos mais importantes do ponto de vista ambiental, 

uma vez que alterações ecológicas e toxicológicas podem ser observadas após a contaminação 

de efluentes geradas pelo uso de corantes em indústrias têxteis (GREGORY et al, 1991). 

 Mesmo pouco difundidas as informações sobre os riscos da contaminação por corantes 

e o impacto causado pelos seus rejeitos na qualidade da água e em ecossistemas aquáticos, 

sabe-se que esses compostos podem permanecer por cerca de 50 anos na biota terrestre e 

aquática, pondo em risco a estabilidade desses ecossistemas e a vida em seu entorno 

(GUARATINI; ZANONI, 2000). 

 A qualidade das águas superficiais dependerá do tipo de despejo emitido pelos 

diversos processos industriais. Os curtumes geram uma carga potencialmente contaminadora, 
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formada por Ca, sulfetos livres, pH elevado, matéria orgânica, e sólidos suspensos. Outra 

fonte de contaminação por metais vem das indústrias de acabamento de metais (SELL, 1992). 

 As indústrias são os principais responsáveis pela geração de efluentes contendo 

compostos fenólicos, metais pesados e corantes. Estima-se que são utilizados mundialmente 

mais de 10.000 tipos diferentes de corantes e pigmentos. Na indústria têxtil, 15 % dos 

corantes utilizados são perdidos durante o processo de tingimento de tecidos gerando 

efluentes. Quando tais efluentes são descartados indevidamente em corpos hídricos, os 

corantes mesmo em concentrações baixas são prejudiciais. Se não forem tratados 

adequadamente antes de lançados em águas naturais, os efluentes provenientes da indústria de 

corantes ou de processos envolvendo tintura têxtil podem modificar o ecossistema ou atingir a 

saúde da população. Alguns corantes como os pré-metalizados, chegam a liberar substâncias 

tóxicas com altas concentrações de metais pesados. Outros podem ser acumulados por plantas 

e, consequentemente, passar para a cadeia alimentar, contaminando outros organismos 

(ZANONI; CARNEIRO, 2001). 

 Alguns metais pesados são substâncias altamente tóxicas e não são compatíveis com a 

maioria dos tratamentos biológicos de efluentes existentes. Dessa forma, efluentes contendo 

esses metais não devem ser descartados na rede pública, para tratamento em conjunto com o 

esgoto doméstico, e sim devem ser pré-tratados (MOORE; RAMAMORTHY, 1994). Metais 

pesados em excesso podem causar muitas doenças e sérios problemas fisiológicos, já que são 

acumulativos nos organismos, e possuem a característica de não serem biodegradáveis (VELI; 

ALYÜZ, 2007). 

 Na implantação e operação de indústrias, é importante considerar que a utilização das 

potencialidades advindas dos recursos hídricos (energia, transporte, matéria-prima etc.) é um 

benefício inquestionável e único, mas precisa ser acompanhada do uso racional da água, 

sendo por isso fundamental a redução e o controle do lançamento de efluentes industriais no 

meio ambiente, como uma das formas de cooperação e participação no desenvolvimento 

sustentável. Cabe ao setor industrial a responsabilidade de minimizar ou evitar que o processo 

produtivo acarrete impactos ambientais (FREITAS, 2000). 

 Com isso, um dos problemas mais graves relacionados à poluição ambiental é a 

contaminação da água através de efluentes industriais com concentrações de metais pesados 

acima do estabelecido pela Legislação vigente. Quando essa concentração excede o valor 

permitido, podem ocorrer vários danos à saúde dos seres vivos. Por este motivo é muito 

importante a utilização de processos adequados para reduzir, em concentrações aceitáveis ou 
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eliminar metais como mercúrio, chumbo, cádmio, níquel, cromo e outros presentes em 

efluentes industriais ou de laboratórios (LINS, 2003). 

A remoção ou redução da concentração de íons tóxicos presentes em efluentes 

industriais pode ser feita por meio de diversos processos, tais como precipitação química, 

troca iônica, fitoextração, ultra filtração, osmose reversa, eletrodiálise e adsorção 

(PHELIVAN; ALTUN, 2007). 

 

3.2 AS ESPÉCIES UTILIZADAS NESTA PESQUISA 

3.2.1 O Cobre 

O cobre foi provavelmente o primeiro metal a ser descoberto e trabalhado pelo 

homem. Ainda que seja difícil estabelecer a data na qual iniciou sua utilização, acredita-se 

que tenha sido há mais de 7000 anos. O emprego do cobre possibilitou um progresso para as 

civilizações mais antigas que evoluíram da idade da pedra para a do bronze. Atualmente, 

ainda é um elemento muito importante no desenvolvimento de novas tecnologias 

(RODRIGUES et al., 2012). 

O cobre é um metal dúctil, maleável, de coloração avermelhada, cuja configuração 

eletrônica é [Ar]3d
10

4s
1
. Quando combinado com outros elementos, apresenta número de 

oxidação +1, + 2 e +3. Os estados de oxidação +1 e +2 podem ser encontrados em solução 

aquosa, embora haja uma tendência do íon cobre +1 passar para +2. O estado de oxidação +2 

é o mais comum, e o +3 é bastante raro, ocorrendo em apenas alguns poucos compostos que 

geralmente são fortes agentes oxidantes. Em geral, sais de cobre +1 são insolúveis, 

diamagnéticos e de cor branca, enquanto que os de cobre +2 tendem a ser solúveis, 

paramagnéticos e coloridos (LEE, 2000).  

 Conhecido desde a pré-história, o cobre é utilizado atualmente, para a produção de 

utensílios de cozinha, condutores elétricos, equipamentos, ligas metálicas, confecção de 

moedas e obras de arte, fogos de artifício, preparo de agrotóxicos, entre outros. 

O cobre é um elemento essencial à vida em geral, participando no caso do organismo 

humano no processo de fixação do ferro na hemoglobina do sangue. Grandes concentrações 

são encontradas no cérebro e fígado (JÚNIOR, 2007). 

 Em caso de toxicidade aguda, o cobre pode se alojar no cérebro, fígado, estômago e 

urina, os sintomas são úlcera gástrica, necroses no fígado e problemas renais.  

 Casos de intoxicação por cobre são decorrentes da ingestão de líquidos contaminados 

pelo metal ou da alta ingestão de sais do mesmo e podem representar alto risco, podendo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sangue
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADgado
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ocorrer um aumento da concentração hepática de cobre, que pode desencadear cirrose, e uma 

redução na sua excreção pela bile, o que contribui para o seu aumento na forma livre 

sanguínea (LI et al., 1991 apud MORO et al., 2007). 

 A legislação brasileira, através da Resolução CONAMA Nº 357 de 17/03/2005 

estabelece como limite máximo para emissão de cobre dissolvido em efluentes o valor de 1,0 

mg.L
-1

.  

 

3.2.2 O Níquel 

Em pequenas quantidades o níquel é um metal essencial ao organismo do homem e 

dos outros animais. Mas, quando as quantidades ultrapassam as requeridas este se torna 

prejudicial. (MACHADO et al, 2011) 

Seu estado de oxidação mais comum é +2, podendo apresentar outros. Tem-se 

observado estados de oxidação 0, +1 e +3 em complexos, porém são muito pouco 

característicos. 

O níquel é um metal branco-prateado que se extrai do solo. Ele é usado sozinho ou na 

forma de ligas, misturado ao ferro, cobre, cromo, ouro e outros metais. A maior parte do 

níquel é empregada na produção de aço inoxidável, por isso ele está presente em uma 

infinidade de objetos comuns no dia a dia das pessoas, como panelas, talheres e outras 

utilidades domésticas, objetos de decoração, joias, bijuterias, celulares, tesouras, moedas, 

fechaduras, chaves e zíperes. Compõe ainda produtos de limpeza (RITTES, 2013). 

É bastante resistente a corrosão. Como revestimento pode ser aplicado por 

eletrodeposição, ligas e compósitos pelos processos de níquel químico e aspersão térmica. 

Aproximadamente 65% do níquel consumido é empregado na fabricação de aço inoxidável 

(austenítico ou corrente) e outros 12% em superligas de níquel. O restante 23% é repartido na 

produção de outras ligas metálicas, baterias recarregáveis, reações de catálise, cunhagens de 

moedas, revestimentos metálicos e fundição (GRIPS, 2013). 

A legislação brasileira, através da Resolução CONAMA Nº 357 de 17/03/2005 

estabelece como limite máximo para emissão de níquel dissolvido em efluentes o valor de 2,0 

mg.L
-1

.  

Designado no Grupo 1 de agentes carcinogênicos nas pesquisas da Agência 

Internacional de Pesquisa em Câncer, ele pode causar câncer nos pulmões, na cavidade nasal 

e nos seios paranasais (INCA, 2015). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxida%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corros%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o_inoxid%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_%28qu%C3%ADmica%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lise
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundi%C3%A7%C3%A3o
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C-10.pdf
http://www.iarc.fr/
http://www.oncoguia.org.br/cancer-home/cancer-home/cancer-de-pulmao-%20%20de-nao-pequenas-celulas/34/150/
http://www.oncoguia.org.br/cancer-home/cancer-de-cavidade-nasal-e-%20%20seios-paranasais/66/501
http://www.oncoguia.org.br/cancer-home/cancer-de-cavidade-nasal-e-%20%20seios-paranasais/66/501
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3.2.3 O Chumbo 

O chumbo não apresenta nenhuma função essencial conhecida no corpo humano. É 

extremamente danoso quando absorvido pelo organismo através da comida, ar ou água, e se 

acumula no organismo. 

É um metal conhecido e usado desde a antiguidade. Suspeita-se que este metal já fosse 

trabalhado há 7000 anos, utilizado pelos egípcios sendo parte de ligas metálicas devido às 

suas características e pelos romanos como componentes de tintas e cosméticos. Atualmente é 

utilizado na fabricação de acumuladores, forros para cabos, elemento de construção civil, 

pigmentos, soldas suaves e munições. Têm-se desenvolvido compostos organoplúmbicos para 

aplicações como catalisadores na fabricação de espumas de poliuretano, como tóxico para as 

pinturas navais com a finalidade de inibir a incrustação nos cascos, agentes biocidas contra as 

bactérias gram positivas, proteção da madeira contra o ataque das brocas e fungos marinhos, 

preservadores para o algodão contra a decomposição e do mofo, agentes molusquicidas, 

agentes antihelmínticos, agentes redutores do desgaste nos lubrificantes e inibidores da 

corrosão do aço. Usam-se silicatos de chumbo para a fabricação de vidros e cerâmicas. O 

nitreto de chumbo, Pb(N3)2, é um detonador padrão para os explosivos. Os arseniatos de 

chumbo são empregados em grande quantidade como inseticidas para a proteção dos cultivos. 

O litargírio (óxido de chumbo) é muito empregado para melhorar as propriedades magnéticas 

dos imãs de cerâmica de ferrita de bário. 

A toxicidade do chumbo gera desde efeitos claros, ou clínicos, até efeitos sutis, ou 

bioquímicos. Como este metal afeta virtualmente todos os órgãos e sistemas do organismo, os 

mecanismos de toxicidade propostos envolvem processos bioquímicos fundamentais, que 

incluem a habilidade do chumbo de inibir ou imitar a ação do cálcio e de interagir com 

proteínas (MOREIRA; MOREIRA, 2004). 

O chumbo afeta adversamente vários órgãos e sistemas, sendo que as alterações 

subcelulares e os efeitos neurológicos sobre o desenvolvimento parecem ser os mais críticos. 

As crianças são mais vulneráveis aos efeitos do chumbo por razões neurológicas, metabólicas 

e comportamentais. A encefalopatia é um dos mais sérios desvios tóxicos induzidos pelo 

chumbo em adultos e crianças, levando a disfunções psicológicas e neurocomportamentais. 

Os danos sobre o sistema nervoso periférico são encontrados principalmente em adultos. 

Também causa nefropatia com disfunção tubular renal reversível, que ocorre, na maioria das 

vezes, em crianças sob exposição aguda, e nefropatia intersticial irreversível, efeito direto da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiguidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acumulador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pigmento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muni%C3%A7%C3%A3o
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exposição crônica sobre os rins, encontrada principalmente em trabalhadores expostos 

(MOREIRA; MOREIRA, 2004). 

A legislação brasileira, através da Resolução CONAMA Nº 357 de 17/03/2005 

estabelece como limite máximo para emissão de chumbo dissolvido em efluentes o valor de 

0,5 mg.L
-1

.  

 

3.3 ADSORÇÃO 

A adsorção é um processo de transferência onde um ou mais constituintes de uma 

mistura fluida (adsorbato ou adsorvato) ficam retidos à superfície de um sólido (adsorbentes 

ou adsorventes), enquanto que a substância a ser adsorvida (aquela que ainda não está em 

contato com a superfície) é chamada de adsortivo, conforme mostra a Figura 1; diferente da 

absorção, onde a fase fluida se infiltra no interior de um sólido ou líquido. Variáveis que 

influenciam na adsorção são: temperatura, pressão, forças nas superfícies dos materiais, e o 

tamanho dos poros na superfície. (YANG et al., 2008). Também podemos distinguir a 

adsorção como física ou química.  

 

Figura 1 – Adsorvente, adsorvato e adsortivo 

 

Fonte: BUTT et al. (2006). 

 

No processo de adsorção física, também conhecido como fisissorção, as moléculas 

fixam-se na superfície do adsorvente mediante forças físicas de Van der Waals podendo 

formar várias camadas. Estas interações têm um longo alcance, porém são fracas. A energia 

produzida quando uma partícula é fisicamente adsorvida é da mesma ordem da entalpia de 

condensação. Nenhuma ligação é quebrada ou feita, e a natureza química do adsorbato é 

inalterada, portanto, é uma adsorção não-específica (ORTIZ, 2000).  
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Na adsorção química, ou quimissorção, as moléculas do fluido adsorvido interagem 

com o adsorvente por meio de ligações químicas, formando um composto químico de 

superfície ou complexo de adsorção. As ligações formadas podem ser iônicas, covalentes ou 

uma mistura das duas (McCASH, 2004). Para as ligações iônicas, a facilidade de passagem de 

elétrons através da superfície plana pode decidir tanto a facilidade de formação quanto a força 

de ligação. No caso das ligações covalentes, elas só podem ser formadas se o adsorvente 

possuir orbitais com elétrons solitários capazes de entrar em covalência (CIOLA, 1981). Uma 

comparação entre os dois processos de adsorção é apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Comparação entre fisissorção e quimissorção (interação gás-sólido) 

CARACTERÍSTICA FISISSORÇÃO QUIMISSORÇÃO 

Tipo de sólido Ocorre em todos os sólidos Depende do gás 

Tipo de gás Ocorre com todos os gases Depende do sólido 

Temperatura Próxima à temperatura de 

ebulição do gás 

Muito acima da temperatura 

de ebulição 

Cobertura Geralmente multicamadas Monocamada 

Reversibilidade Fácil Difícil 

Energia de ativação Nula Maior que zero 

Calor de adsorção Baixo (-0,5 a 5 kcal/mol) Alto (-10 a -100 kcal/mol) 

Fonte: MOURE (2012). 

 

 Para o estudo do processo de adsorção é necessário o conhecimento da quantidade de 

adsorbato que pode ser removida pelo sólido adsorvente e da velocidade do processo. Ou seja, 

necessita-se do conhecimento do equilíbrio que é estabelecido entre o fluido e o adsorvente, e 

da cinética que informa o tempo que se leva para adsorver uma determinada quantidade de 

moléculas na matriz sólida (ATKINS, 1994).  

 

3.3.1 Isotermas de adsorção  

A determinação das isotermas é importante e frequentemente utilizada nos 

procedimentos de adsorção. Elas mostram a relação de equilíbrio entre a quantidade de 

material adsorvido qe por concentração na fase fluida Ceq a uma temperatura constante. Na 

Figura 2 são representados os diferentes tipos de isotermas. 
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Figura 2 – Isotermas de adsorção 

 

Fonte: McCABE et al. (1993). 

 

A isoterma linear que sai da origem indica que a quantidade adsorvida é proporcional 

à concentração do fluido. Isotermas côncavas são favoráveis devido às grandes quantidades 

adsorvidas que podem ser obtidas com baixas concentrações do soluto no fluido. Por fim, as 

isotermas convexas são desfavoráveis por não apresentarem boa capacidade de adsorção a 

baixas concentrações.  

As isotermas de adsorção ainda podem ser classificadas em seis tipos conforme as 

recomendações da IUPAC (1985) e na Figura3.  

 

Figura 3 – Classificação das isotermas 

 

Fonte: IUPAC (1985). 
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A isoterma reversível do Tipo I ocorre comumente em sólidos microporosos como, 

carvão ativado, zeólitas, e em alguns óxidos porosos. É conhecida como isoterma de 

Langmuir, e baseia-se na aproximação gradual da adsorção limite que corresponde à 

monocamada completa. A isoterma reversível do Tipo II é obtida em adsorventes não-porosos 

ou macroporosos, e não apresenta restrição quanto à adsorção em monocamada. O ponto B 

indica que a superfície da monocamada está saturada, e a partir deste ponto tem início à 

adsorção em multicamada (IUPAC, 1985; HINES e MADDOX, 1985).  

As isotermas reversíveis do Tipo III são raras, a adsorção inicial é lenta em virtude das 

forças de adsorção pouco intensas. A característica das isotermas de adsorção do Tipo IV e V 

é a condensação capilar, comum em materiais mesoporosos. Na isoterma do Tipo IV a 

adsorção ocorre em camadas, em superfície homogênea não porosa. Cada degrau da isoterma 

representa a saturação de uma monocamada adsorvida (HINES e MADDOX, 1985; IUPAC, 

1985).  

Existem vários modelos matemáticos que foram propostos para serem utilizados no 

ajuste das curvas isotérmicas experimentais. Dentre estes, os mais conhecidos são o modelo 

de Langmuir e o modelo de Freündlich. 

 

3.3.2 Modelo de adsorção de Lagmuir 

 O modelo de Lagmuir baseia-se no fato da adsorção ocorrer em sítios uniformes com 

recobrimento em monocamada e afinidade iônica independente da quantidade de material 

adsorvido (ATKINS, 1994). 

 A isoterma de Langmuir (ATKINS, 1997) está fundamentada em quatro premissas: 

a) A adsorção acontece em uma única camada (monocamada). 

b) Todos os sítios são equivalentes e a superfície é uniforme (isto é, a superfície é 

perfeitamente plana em uma escala microscópica). 

c) A capacidade de uma molécula para adsorver em determinado local independe da 

ocupação em sítios vizinhos. 

d) Não há interação entre moléculas situadas em sítios diferentes. 

A forma não linear da isoterma de Langmuir é expressa da seguinte maneira: 

 

   𝑞𝑒 =
𝐾𝑏 𝐶𝑒

1+𝐾 𝐶𝑒
                              (1) 

𝑞𝑒 = 𝐾𝑏 𝐶𝑒 + 
𝐾𝑏 𝐶𝑒

𝐾 𝐶𝑒
                                                             (2) 
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𝑞𝑒 = 𝐾𝑏 𝐶𝑒 + 𝑏                                                                   (3) 

Onde: 

q = quantidade de soluto retido pela unidade de massa do adsorvente, no equilíbrio do 

processo; 

Ce = concentração do adsorvato na solução, quando o processo de adsorção atinge o 

equilíbrio; 

b = máxima quantidade de cátion que pode ser retido pelo adsorvente; 

K = a intensidade de adsorção. 

 

Reordenando a Equação 1, podemos expressá-la na forma linear conforme a equação 

4.  

 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=  

1

𝑏 𝐾
+  

𝐶𝑒

𝑏
                                                                  (4) 

 

 

3.3.3 Modelo de adsorção de Freundlich 

O modelo de Freundlich considera a não uniformidade das superfícies reais, e quando 

utilizado, descreve a adsorção iônica dentro de certos limites de concentração, mas acima 

deles, apresenta dificuldade em considerar a quantidade de íons presentes no meio. 

Normalmente a isoterma não é obedecida a baixas concentrações, sua expressão 

matemática é apresentada abaixo: 

𝑞𝑒 =  𝐾𝑙 . 𝐶𝑒
1 𝑛⁄

                                                               (5) 

Onde: 

qe e Ce = correspondem às mesmas variáveis da equação de Langmuir; 

Kl = representa a constante de Freundlich em L.g
-1

que descreve a capacidade de adsorção; 

1/n = é um expoente adimensional, sendo um valor menor que 1, e representa a 

intensidade de adsorção. 

Para fazer uso da isoterma, adaptou-se a Equação 5 para a forma linear, sendo 

representada pela Equação 6, na qual poderá ser encontrada a intensidade de adsorção 

(KALAVATHY et al., 2005). 

log 𝑞𝑒 =
1

𝑛
log 𝐶𝑒 + log 𝐾𝑙                                             (6) 
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E, a partir desses dados obtidos no laboratório, nos processos de adsorção, pode-se 

calcular os parâmetros característicos para os íons em meio aquoso, de acordo com o modelo 

considerado. 

As isotermas podem apresentar-se de várias formas e fornecem informações sobre o 

mecanismo de adsorção. 

 

 

3.4 ADSORVENTES 

Os adsorventes utilizado nesta pesquisa foram a montmorilonita pura e natural. 

3.4.1 Montmorilonita 

Montmorilonita (também denominada esmectita) é o nome dado à argila que foi 

identificada por Knight em 1896 em Montmorillon, uma cidade na região de Poitou na França 

(argila que possui alto teor do argilomineral montmorilonita). A montmorilonita é o 

argilomineral mais abundante entre as esmectitas, cuja fórmula química geral é Mx(Al4-

xMgx)Si8O20(OH)4.  

Possui partículas de tamanhos que podem variar de 0,1 µm a 2,0 µm, com tamanho 

médio de ~0,5 µm e formato de placas ou lâminas. Pertence ao grupo dos filossilicatos 2:1, 

cujas placas são caracterizadas por estruturas constituídas por duas folhas tetraédricas de 

sílica com uma folha central octaédrica de alumina, que são unidas entre si por átomos de 

oxigênio comuns a ambas as folhas, conforme Figura 4. As folhas apresentam continuidade 

nos eixos a e b e geralmente possuem orientação aproximadamente paralela nos planos (001) 

dos cristais, que lhes confere a estrutura laminada. As lamelas da montmorilonita apresentam 

perfil irregular, são muito finas, tem tendência a se agregarem no processo de secagem e boa 

capacidade de delaminação quando colocadas em contato com a água. O diâmetro é de 

aproximadamente 100 nm, a espessura pode chegar até 1 nm e as dimensões laterais podem 

variar de 30 nm a várias micra, o que resulta em uma elevada razão de aspecto, podendo 

atingir aproximadamente 1000 nm.  

O empilhamento dessas placas é regido por forças polares relativamente fracas e por 

forças de Van der Waals e entre essas placas existem lacunas denominadas galerias ou 

camadas intermediárias nas quais residem cátions trocáveis como Na
+
, Ca

2+
, Li

+
, fixos 

eletrostaticamente e com a função de compensar cargas negativas geradas por substituições 

isomórficas que ocorrem no reticulado, como por exemplo, Al
3+

 por Mg
2+

 ou Fe
2+

, ou 

Mg
2+

 por Li
+
 (SANTOS, 1989). 
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Figura 4 – Estrutura 2:1 dos filossilicatos 

 

 
 

Fonte: ARLEDGE (2015). 

 

Cerca de 80% dos cátions trocáveis na montmorilonita estão presentes nas galerias e 

20% se encontram nas superfícies laterais. A Figura 5 ilustra uma estrutura em camadas da 

montmorilonita. 

 

Figura 5 – Estrutura da montmorilonita 

 
Fonte: ALBANEZ (2008). 

Prótons de Hidrogênio 
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3.5 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA 

A absorção da luz por meio de átomos oferece uma ferramenta analítica poderosa para 

as análises quantitativas e qualitativas. A espectroscopia de absorção atômica baseia-se no 

princípio que estabelece que os átomos livres em estado estável, podem absorver a luz a um 

certo comprimento de onda.  

A absorção é específica a cada elemento, nenhum outro elemento absorve este 

comprimento de onda. A espectrofotometria de absorção atômica é um método de elemento 

único usado para a análise de traços de metal de amostras biológicas, metalúrgicas, 

farmacêuticas e atmosféricas. Na espectrofotometria atômica, as amostras são vaporizadas 

decompondo-se em átomos (ROSA et al., 2013). 

A primeira etapa de todos os procedimentos de espectrofotometria atômica é a 

atomização, um processo crítico no qual a amostra é volatilizada e decomposta de forma que 

produza uma fase gasosa de átomos e íons. Chamas e atomizadores eletrotérmicos são os 

métodos de atomização mais amplamente usados em espectrofotometria de absorção atômica. 

Um atomizador de chama contem um nebulizador pneumático, o qual converte a solução da 

amostra em uma névoa ou aerossol, que é, então, introduzido em um queimador. Após 

atomização, uma fonte externa de radiação incide sobre o vapor do analito. Um esquema geral 

do processo é mostrado na Figura 6. 

 A maioria das medidas é feita com instrumentos equipados com um monocromador 

ultravioleta/visível de grade. A radiação da lâmpada de cátodo oco (Figura 7) é recortada e 

mecanicamente dividida em dois feixes, um deles passa através da chama; o outro , ao redor 

da chama. Um espelho semi-prateado dirige ambos os feixes para um mesmo caminho de 

forma que passem alternativamente através do monocromador, para o detector. O processador 

de sinal separa o sinal de corrente alternada gerado pela luz recortada do sinal de corrente 

contínua produzido pela chama. O logaritmo da razão entre os componentes de referência e da 

amostra do sinal de corrente alternada é então computado e enviado para um computador ou 

dispositivo de leitura que mostra a absorbância (SKOOG et al., 2008). 
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Figura 6 – Esquema geral de um espectrofotômetro de absorção atômica 

 

Fonte: JULIANO (2015). 
 

 

 

Figura 7 – Lâmpada de cátodo oco 

 

 

Fonte: JULIANO (2015). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS 

Os experimentos deste trabalho foram realizados nos seguintes laboratórios da 

Universidade Federal de Roraima – UFRR: Laboratório de Físico-Química do Núcleo de 

Pesquisas Energéticas – NUPENERG, Campus Paricarana; e Laboratório de Análise Química 

de Solos do Núcleo de Pesquisas Agrícolas – NUPAGRI, Campus Cauamé. 

 

4.1 MATERIAIS 

4.1.1 Adsorvatos 

Os adsorvatos utilizados foram o níquel, o cobre e o chumbo, a partir de soluções 

aquosas de nitratos dos metais, da marca Impex ([Ni(NO3)2∙6H2O], [Cu(NO3)2] e [Pb(NO3)2]. 

 

4.1.2 Adsorventes 

Os substratos utilizados foram: montmorilonita K10 da marca Aldrich e 

montmorilonita natural obtida em Boa Vista-RR. 

 

4.1.3 Equipamentos  

Espectrofotômetro de Absorção Atômica AA-7000 (Shimadzu) 

Balança analítica Mark 160(Bel) 

Centrífuga Excelsa II (Fanem) 

Centrífuga Excelsa 4 ( Fanem) 

pHmetro 400BI (Quimis)  

 

4.2 MÉTODOS 

4.2.1 Obtenção da montmorilonita natural 

A separação da fração argila foi realizada através de uma amostra de solo coletada de 

um Vertissolo da formação Apoteri, localizado próximo ao anel viário de Boa Vista, Roraima. 

O solo foi destorroado e peneirado em peneira de malha 2 mm. Após peneiramento, 

uma amostra de 100g foi colocada para dispersar em 200 ml de água por 24 horas. Após esse 

período, a amostra foi dispersa em um dispersor de solo a 18000 rpm por 15 minutos. Em 

seguida foi feito o peneiramento em peneira de malha 0,053 mm. 

Este material foi passado em outra peneira de 0,020 mm. Após esses processos, a 

fração do material é considerada a fração argila, que foi decantada em proveta de 1000 ml, e 
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após 5 horas foi retirada uma alíquota de aproximadamente 500 ml da parte superior da 

proveta, o que caracteriza a amostra de argila livre de qualquer fração que não seja argila. 

Nenhum tratamento químico foi feito para evitar saturação de cargas da superfície da 

argila. 

 

4.2.2 Comprimento de onda de máxima absorvância 

Para a análise dos íons, o espectrofotômetro de absorção atômica seleciona 

automaticamente o comprimento de onda de máxima absorvância para cada metal. 

 

4.2.3 Preparação das soluções adsorvato-adsorvente 

4.2.3.1  Íon Níquel 

Preparou-se 200 mL de uma solução padrão de níquel de 100 mg.L
-1

 de concentração, 

e a partir desta solução foram diluídas cinco soluções de 25 mL cada, com concentrações de 

0,5 a 2,5 mg. L
-1

 de Ni, para cada substrato. Para cada concentração foram diluídas três 

réplicas (triplicata). Essas concentrações estão dentro da faixa que, segundo o fabricante, o 

equipamento apresenta melhor desempenho, além de também estarem de acordo com o limite 

máximo para a emissão do metal dissolvido em efluentes, segundo a legislação brasileira. 

(Obs.: Foram feitos vários testes com outras concentrações, dentro dessa faixa, porém os 

valores de absorbância não eram significativos para o estudo, por isso foram omitidos.) 

Pesou-se aproximadamente 1,0 g de cada substrato e colocou-se em frascos de plástico 

de 50 mL. Em seguida, adicionou-se 25 mL da solução de níquel, de diferentes concentrações. 

Esses frascos foram hermeticamente tampados, agitados por aproximadamente um minuto e 

deixados em contato até o sistema atingir o equilíbrio. Todos os processos foram realizados a 

uma temperatura constante de aproximadamente 298 K.  

A adsorção nas soluções íon-substrato foi calculada medindo a absorção por chama 

antes e após o contato, até atingir o equilíbrio químico, com um espectrofotômetro de 

absorção atômica. Também foi determinado o pH de cada solução, antes e após o contato. 

Desta forma, as leituras destes parâmetros foram designadas da seguinte maneira: 

Abs(i) = absorvância da solução do íon antes de entrar em contato com o substrato.  

Abs(f) = absorvância da solução do íon após o contato com o substrato no equilíbrio do 

processo.  

pH(i) = pH da solução do íon antes de entrar em contato com o substrato.  
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pH(f) = pH da solução do íon após o contato com o substrato no equilíbrio do processo.  

 

4.2.3.2  Íon Cobre 

Preparou-se 200 mL de uma solução padrão de cobre de 100 mg.L
-1

 de concentração, e 

a partir desta solução foram diluídas cinco soluções de 25 mL cada, com concentrações de 2,0 

a 4,0 mg. L
-1

 de Cu, para cada substrato. Para cada concentração foram diluídas três réplicas 

(triplicata). Essas concentrações estão dentro da faixa que, segundo o fabricante, o 

equipamento apresenta melhor desempenho, além de também estarem de acordo com o limite 

máximo para a emissão do metal dissolvido em efluentes, segundo a legislação brasileira. 

(Obs.: Foram feitos vários testes com outras concentrações, dentro dessa faixa, porém os 

valores de absorbância não eram significativos para o estudo, por isso foram omitidos.) 

Pesou-se aproximadamente 1,0 g de cada substrato e colocou-se em frascos de plástico 

de 50 mL. Em seguida, adicionou-se 25 mL da solução de cobre, de diferentes concentrações. 

Esses frascos foram hermeticamente tampados, agitados por aproximadamente um minuto e 

deixados em contato até o sistema atingir o equilíbrio. Todos os processos foram realizados a 

uma temperatura constante de aproximadamente 298 K.  

A adsorção nas soluções íon-substrato foi calculada medindo a absorção por chama 

antes e após o contato, até atingir o equilíbrio químico, com um espectrofotômetro de 

absorção atômica. Também foi determinado o pH de cada solução, antes e após o contato. 

 

4.2.3.3  Íon Chumbo 

Preparou-se 200 mL de uma solução padrão de chumbo de 100 mg.L
-1

 de 

concentração, e a partir desta solução foram diluídas cinco soluções de 25 mL cada, com 

concentrações de 1,0 a 3,0 mg. L
-1

 de Pb, para cada substrato. Para cada concentração foram 

diluídas três réplicas (triplicata). Essas concentrações estão dentro da faixa que, segundo o 

fabricante, o equipamento apresenta melhor desempenho, além de também estarem de acordo 

com o limite máximo para a emissão do metal dissolvido em efluentes, segundo a legislação 

brasileira. (Obs.: Foram feitos vários testes com outras concentrações, dentro dessa faixa, 

porém os valores de absorbância não eram significativos para o estudo, por isso foram 

omitidos.) 

Pesou-se aproximadamente 1,0 g de cada substrato e colocou-se em frascos de plástico 

de 50 mL. Em seguida, adicionou-se 25 mL da solução de chumbo, de diferentes 

concentrações. Esses frascos foram hermeticamente tampados, agitados por aproximadamente 
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um minuto e deixados em contato até o sistema atingir o equilíbrio. Todos os processos foram 

realizados a uma temperatura constante de aproximadamente 298 K.  

A adsorção nas soluções íon-substrato foi calculada medindo a absorção por chama 

antes e após o contato, até atingir o equilíbrio químico, com um espectrofotômetro de 

absorção atômica. Também foi determinado o pH de cada solução, antes e após o contato. 

 

4.2.4 Cinética do processo de adsorção 

Para obter a cinética das reações, as amostras de íon-substrato, a cada 1 hora, foram 

centrifugadas por 15 minutos e, em seguida, efetuadas as leituras de absorvância e pH. Esse 

procedimento foi repetido até que a absorvância permanecesse constante, ou seja, até que o 

processo atingisse o equilíbrio. 

 

4.2.5 Seletividade dos adsorventes frente ao adsorvato 

A partir dos valores obtidos no processo de adsorção, foi possível avaliar a 

seletividade dos substratos em relação aos íons utilizados. 

 

4.2.6 Isotermas de adsorção 

Para cada substrato têm-se quinze soluções de cada íon, em cinco diferentes 

concentrações, sendo que, para cada um desses sistemas íon-substrato, foi determinada a 

quantidade de íon retido pela massa do substrato (x/m) e a concentração no equilíbrio (Ce). A 

partir desses dados, obteve-se as isotermas de Langmuir e de Freundlich.   

Depois de graficar os dados obtidos (utilizando o software ORINGIN), determinou-se 

os valores das constantes, Kb (Langmuir) e Kl (Freundlich), além dos valores de b 

(quantidade máxima de cátion que pode ser retida pelo adsorvente) e n (intensidade de 

adsorção), e então pode-se estudar o modelo de isoterma que melhor representasse os dados 

experimentais.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 COMPRIMENTO DE ONDA DE MÁXIMA ABSORVÂNCIA 

O comprimento de onda (λ/nm) de máxima absorção das soluções aquosas dos íons de 

metais pesados a partir do espectrofotômetro de absorção atômica são, para Ni  λ= 232,0 nm, 

para Cu  λ= 324,53 nm, e para Pb λ= 283,37 nm.   

 

5.2 CINÉTICA DO PROCESSO DE ADSORÇÃO 

Mediu-se a absorvância dos sistemas íon-substrato em períodos contínuos de 

aproximadamente uma hora, para se conhecer o tempo em que cada sistema atingiu o 

equilíbrio. Para este processo foi utilizada a concentração mediana entre as cinco 

concentrações de cada íon (Ni
2+

: 1,5 mg.L
-1

, Cu
2+

: 3,0 mg.L
-1

, Pb
2+

: 2,0 mg.L
-1

). Os dados 

estão descritos nas Tabelas 2, 3 e 4. 

 

Tabela 2 – Absorvâncias em função do tempo no processo de adsorção dos sistemas 

Ni/substrato 

Tempo 

(minutos)  

Montm. pura Montm. natural 

Abs Abs 

t = 0 0,0175 0,0175 

t = 60 0,0068 0,0139 

t = 120 0,0068 0,0110 

t = 180 0,0068 0,0095 

t = 240  0,0095 

t = 300  0,0095 

 

Tabela 3 – Absorvâncias em função do tempo no processo de adsorção dos sistemas 

Cu/substrato 

Tempo 

(minutos)  

Montm. pura Montm. natural 

Abs Abs 

t = 0 0,0434 0,0434 

t = 60 0,0130 0,0112 

t = 120 0,0130 0,0091 

t = 180 0,0130 0,0091 

t = 240  0,0091 
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Tabela 4 – Absorvâncias em função do tempo no processo de adsorção dos sistemas 

Pb/substrato 

Tempo 

(minutos)  

Montm. pura Montm. natural 

Abs Abs 

t = 0 0,0178 0,0178 

t = 60 0,0075 0,0112 

t = 120 0,0050 0,0081 

t = 180 0,0050 0,0058 

t = 240 0,0050 0,0058 

t = 300  0,0058 

 

A partir dos dados obtidos, observou-se que o sistema [Ni/montmorilonita pura] 

atingiu o equilíbrio após 1h de contato e [Ni/montmorilonita natural] após 3 horas. O sistema 

[Cu/montmorilonita pura] atingiu o equilíbrio após 1 horas de contato e [Cu/montmorilonita 

natural] após 2 horas. O sistema [Pb/montmorilonita pura] atingiu o equilíbrio após 2 horas de 

contato e [Pb/montmorilonita natural] após 3 horas. Esses dados estão representados na 

Tabela 5 e nas Figuras 8 e 9. 

 

Tabela 5 – Tempo em que os sistemas íon/substrato atingiram o equilíbrio 

Sistema íon/substrato Tempo (minutos) 

Ni/montmorilonita pura 60 

Ni/montmorilonita natural 180 

Cu/montmorilonita pura 60 

Cu/montmorilonita natural 120 

Pb/montmorilonita pura 120 

Pb/montmorilonita natural 180 
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Figura 8 – Gráfico de absorbância em função do tempo para cada sistema [íon/montmorilonita 

pura] 

 

 

 

Figura 9 – Gráfico de absorbância em função do tempo para cada sistema [íon/montmorilonita 

natural] 
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5.3 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS: ABSORVÂNCIA, PH E RENDIMENTO (%) 

DAS SOLUÇÕES NOS PROCESSOS DE ADSORÇÃO ESTUDADOS 

 

Nos processos de adsorção o rendimento em percentagem foi calculado utilizando a 

Equação 7. 

Rendimento (%) =  
Abs(i)−Abs(f)

Abs(i)
 x 100                                     (7) 

 

Nas Tabelas 6 a 17 são apresentados os resultados obtidos de Abs(i), Abs(f), pH(i), 

pH(f) e rendimento(%) para cada substrato utilizando as soluções dos íons em diferentes 

concentrações. 

 

Tabela 6 – Leitura da absorvância e pH das soluções de níquel antes e após 1 hora de contato 

com a montmorilonita pura 

Amostra Concentração/ mg. 

L
-1

 

Abs (i) Abs (f) pH (i) pH (f) Rendimento (%) 

1 0,5 0,0174 0,0052 5,36 3,54 70,11 

2 0,5 0,0174 0,0050 5,34 3,58 71,26 

3 0,5 0,0174 0,0053 5,29 3,60 69,54 

4 1,0 0,0368 0,0045 4,91 3,38 87,77 

5 1,0 0,0368 0,0044 4,88 3,41 88,04 

6 1,0 0,0368 0,0046 4,92 3,39 87,50 

7 1,5 0,0554 0,0068 4,56 3,29 87,72 

8 1,5 0,0554 0,0070 4,50 3,31 87,36 

9 1,5 0,0554 0,0068 4,53 3,27 87,72 

10 2,0 0,0737 0,0091 4,38 3,19 87,65 

11 2,0 0,0737 0,0095 4,40 3,22 87,10 

12 2,0 0,0737 0,0093 4,35 3,20 87,38 

13 2,5 0,0966 0,0118 4,40 3,27 87,78 

14 2,5 0,0966 0,0120 4,37 3,25 87,58 

15 2,5 0,0966 0,0121 4,41 3,28 87,47 
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Tabela 7 – Valores médios de rendimento e pH para o sistema [Ni/montmorilonita pura] 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

pH (i) pH (f) Rendimento (%) 

0,5 5,33±0,3 3,57±0,3 70,30±0,71 

1,0 4,90±0,3 3,39±0,3 87,77±0,22 

1,5 4,53±0,3 3,29±0,3 87,60±0,16 

2,0 4,38±0,3 3,20±0,3 87,38±0,22 

2,5 4,39±0,3 3,27±0,3 87,51±0,16 

 

 

Tabela 8 – Leitura da absorvância e pH das soluções de níquel antes e após 3 horas de contato 

com a montmorilonita natural 

Amostra Concentração/ mg. 

L
-1

 

Abs (i) Abs (f) pH (i) pH (f) Rendimento (%) 

16 0,5 0,0174 0,0080 5,36 4,37 54,02 

17 0,5 0,0174 0,0081 5,32 4,39 53,45 

18 0,5 0,0174 0,0082 5,35 4,40 52,87 

19 1,0 0,0368 0,0059 4,91 4,30 83,97 

20 1,0 0,0368 0,0061 4,89 4,35 83,42 

21 1,0 0,0368 0,0060 4,88 4,38 83,69 

22 1,5 0,0554 0,0095 4,56 4,22 82,85 

23 1,5 0,0554 0,0093 4,56 4,30 83,21 

24 1,5 0,0554 0,0094 4,53 4,28 83,03 

25 2,0 0,0737 0,0123 4,38 4,25 83,31 

26 2,0 0,0737 0,0125 4,41 4,23 83,04 

27 2,0 0,0737 0,0124 4,43 4,20 83,17 

28 2,5 0,0966 0,0214 4,40 4,29 77,85 

29 2,5 0,0966 0,0217 4,33 4,15 77,53 

30 2,5 0,0966 0,0215 4,31 4,18 77,74 
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Tabela 9 – Valores médios de rendimento e pH para o sistema [Ni/montmorilonita natural] 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

pH (i) pH (f) Rendimento (%) 

0,5 5,34±0,3 4,39±0,3 53,45±0,46 

1,0 4,89±0,3 4,34±0,3 83,69±0,22 

1,5 4,55±0,3 4,27±0,3 83,03±0,14 

2,0 4,41±0,3 4,23±0,3 83,17±0,11 

2,5 4,35±0,3 4,21±0,3 77,71±0,13 

 

 

Tabela 10 – Leitura da absorvância e pH das soluções de cobre antes e após 1 hora de contato 

com a montmorilonita pura 

Amostra Concentração/ 

 mg. L
-1

 

Abs (i) Abs (f) pH (i) pH (f) Rendimento (%) 

1 2,0 0,0344 0,0090 5,03 3,37 73,84 

2 2,0 0,0344 0,0089 5,10 3,40 74,13 

3 2,0 0,0344 0,0092 5,12 3,43 73,25 

4 2,5 0,0412 0,0123 4,95 3,24 70,14 

5 2,5 0,0412 0,0127 5,01 3,27 69,17 

6 2,5 0,0412 0,0121 4,94 3,31 70,63 

7 3,0 0,0434 0,0132 4,90 3,23 69,58 

8 3,0 0,0434 0,0130 4,86 3,25 70,04 

9 3,0 0,0434 0,0134 4,79 3,21 69,12 

10 3,5 0,0500 0,0150 4,55 3,12 70,00 

11 3,5 0,0500 0,0154 4,61 3,15 69,20 

12 3,5 0,0500 0,0155 4,58 3,10 69,00 

13 4,0 0,0572 0,0171 4,41 3,17 70,10 

14 4,0 0,0572 0,0175 4,38 3,03 69,40 

15 4,0 0,0572 0,0179 4,36 3,23 68,70 
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Tabela 11 – Valores médios de rendimento e pH para o sistema [Cu/montmorilonita pura] 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

pH (i) pH (f) Rendimento (%) 

2,0 5,08±0,3 3,40±0,3 73,74±0,36 

2,5 4,97±0,3 3,27±0,3 69,98±0,60 

3,0 4,85±0,3 3,23±0,3 69,58±0,37 

3,5 4,58±0,3 3,12±0,3 69,40±0,43 

4,0 4,38±0,3 3,14±0,3 69,40±0,57 

 

 

Tabela 12 – Leitura da absorvância e pH das soluções de cobre antes e após 2 horas de 

contato com a montmorilonita natural 

Amostra Concentração/ 

 mg. L
-1

 

Abs (i) Abs (f) pH (i) pH (f) Rendimento (%) 

16 2,0 0,0344 0,0062 5,03 4,05 81,97 

17 2,0 0,0344 0,0060 5,09 3,99 82,55 

18 2,0 0,0344 0,0064 5,05 4,10 81,39 

19 2,5 0,0412 0,0087 4,95 4,38 78,88 

20 2,5 0,0412 0,0086 5,00 4,40 79,12 

21 2,5 0,0412 0,0087 4,94 4,46 78,88 

22 3,0 0,0434 0,0091 4,90 4,53 79,03 

23 3,0 0,0434 0,0093 4,92 4,50 78,67 

24 3,0 0,0434 0,0095 4,86 4,55 78,11 

25 3,5 0,0500 0,0105 4,62 4,57 79,00 

26 3,5 0,0500 0,0107 4,61 4,60 78,60 

27 3,5 0,0500 0,0104 4,56 4,61 79,20 

28 4,0 0,0572 0,0121 4,43 4,58 78,84 

29 4,0 0,0572 0,0123 4,37 4,60 78,49 

30 4,0 0,0572 0,0120 4,36 4,63 79,02 
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Tabela 13 – Valores médios de rendimento e pH para o sistema [Cu/montmorilonita natural] 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

pH (i) pH (f) Rendimento (%) 

2,0 5,06±0,3 4,05±0,3 81,97±0,47 

2,5 4,96±0,3 4,41±0,3 78,96±0,11 

3,0 4,89±0,3 4,53±0,3 78,57±0,38 

3,5 4,39±0,3 4,59±0,3 78,93±0,24 

4,0 4,60±0,3 4,60±0,3 78,78±0,22 

 

 

Tabela 14 – Leitura da absorvância e pH das soluções de chumbo antes e após 2 horas de 

contato com a montmorilonita pura 

Amostra Concentração/ 

 mg. L
-1

 

Abs (i) Abs (f) pH (i) pH (f) Rendimento (%) 

1 1,0 0,0098 0,0027 4,54 4,15 72,45 

2 1,0 0,0098 0,0026 4,68 4,09 73,46 

3 1,0 0,0098 0,0028 4,62 4,13 71,42 

4 1,5 0,0133 0,0037 4,44 3,86 72,18 

5 1,5 0,0133 0,0035 4,40 3,92 73,68 

6 1,5 0,0133 0,0039 4,37 3,99 70,67 

7 2,0 0,0178 0,0050 4,16 3,97 71,91 

8 2,0 0,0178 0,0053 4,20 3,85 70,22 

9 2,0 0,0178 0,0055 4,19 3,80 69,10 

10 2,5 0,0224 0,0063 4,10 3,72 71,87 

11 2,5 0,0224 0,0064 4,15 3,75 71,42 

12 2,5 0,0224 0,0061 4,09 3,79 72,76 

13 3,0 0,0288 0,0081 3,99 3,68 71,87 

14 3,0 0,0288 0,0083 4,05 3,61 71,18 

15 3,0 0,0288 0,0080 4,08 3,59 72,22 
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Tabela 15 – Valores médios de rendimento e pH para o sistema [Pb/montmorilonita pura] 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

pH (i) pH (f) Rendimento (%) 

1,0 4,61±0,3 4,12±0,3 72,44±0,83 

1,5 4,40±0,3 3,92±0,3 72,17±1,22 

2,0 4,18±0,3 3,87±0,3 70,41±1,15 

2,5 4,11±0,3 3,75±0,3 72,01±0,55 

3,0 4,04±0,3 3,63±0,3 71,75±0,43 

 

 

Tabela 16 – Leitura da absorvância e pH das soluções de chumbo antes e após 3 horas de 

contato com a montmorilonita natural 

Amostra Concentração/ 

 mg. L
-1

 

Abs (i) Abs (f) pH (i) pH (f) Rendimento (%) 

16 1,0 0,0098 0,0031 4,54 4,95 68,36 

17 1,0 0,0098 0,0033 4,57 5,03 66,32 

18 1,0 0,0098 0,0030 4,53 5,05 69,38 

19 1,5 0,0133 0,0043 4,44 5,11 67,67 

20 1,5 0,0133 0,0045 4,38 5,15 66,16 

21 1,5 0,0133 0,0041 4,40 5,00 69,17 

22 2,0 0,0178 0,0058 4,16 5,18 67,41 

23 2,0 0,0178 0,0060 4,22 5,06 66,29 

24 2,0 0,0178 0,0058 4,25 5,15 67,41 

25 2,5 0,0224 0,0073 4,10 5,15 67,41 

26 2,5 0,0224 0,0074 4,15 5,24 66,96 

27 2,5 0,0224 0,0072 4,06 5,28 67,85 

28 3,0 0,0288 0,0095 3,99 5,25 67,01 

29 3,0 0,0288 0,0094 4,02 5,33 67,36 

30 3,0 0,0288 0,0094 4,05 5,31 67,36 
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Tabela 17 – Valores médios de rendimento e pH para o sistema [Pb/montmorilonita natural] 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

pH (i) pH (f) Rendimento (%) 

1,0 4,55±0,3 5,01±0,3 68,02±1,27 

1,5 4,41±0,3 5,09±0,3 67,66±1,22 

2,0 4,21±0,3 5,13±0,3 67,03±0,52 

2,5 4,10±0,3 5,22±0,3 67,40±0,36 

3,0 4,02±0,3 5,30±0,3 67,24±0,16 

 

De acordo com as Tabelas 7, 9, 11, 13, 15 e 17, verificou-se que as médias de 

rendimento nas soluções de níquel foram: 84,11% com a montmorilonita pura e 76,21% com 

a montmorilonita natural. Logo, com a montmorilonita pura obteve um melhor rendimento 

(8% de diferença). 

Já as médias de rendimento nas soluções de cobre foram: 70,42% com a 

montmorilonita pura e 79,44% com a montmorilonita natural. Logo, com a montmorilonita 

natural obteve um melhor rendimento.  

As médias de rendimento nas soluções de chumbo foram: 71,75% com a 

montmorilonita pura e 67,47% com a montmorilonita natural. Logo, com a montmorilonita 

pura obteve um melhor rendimento.  

 Com a montmorilonita pura, o níquel obteve melhor rendimento (84,11%), seguido do 

chumbo (71,75%) e por último o cobre (70,42%). 

Ordem de rendimento: níquel > chumbo > cobre 

 Com a montmorilonita natural, o cobre obteve melhor rendimento (79,44%), seguido 

do níquel (76,21%) e por último o chumbo (67,47%). 

Ordem de rendimento: cobre > níquel > chumbo 

Observou-se também que os valores do pH das soluções diminuíram após o equilíbrio, 

exceto no sistema [Pb/montmorilonita natural], que o valor do pH aumentou levemente. 
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5.4 MODELOS DE ADSORÇÃO 

 

5.4.1 Isoterma de Lagmuir 

 

Considerando a Equação 8: 

𝑞𝑒 =  
𝐶𝑒
𝑥

𝑚

                                                               (8) 

e aplicando os valores na forma linear da isoterma de Lagmuir, representada na Equação 4, já 

descrita anteriormente 

  

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=  

1

𝑏 𝐾
+ 

𝐶𝑒

𝑏
                                                                 (4) 

Onde: 

q = quantidade de soluto retido pela unidade de massa do adsorvente (calculada pela fórmula 

𝑥
𝑚⁄ ). 

Ce = concentração do adsorvato na solução, quando o processo de adsorção atinge o 

equilíbrio; 

b = máxima quantidade de cátion que pode ser retido pelo adsorvente; 

K = a intensidade de adsorção. 

Podemos representar os resultados na forma de tabelas e nas isotermas de Lagmuir. 

A seguir, mostrou-se as isotermas de Langmuir para cada sistema íon-adsorvente.  

Nas Tabelas 18 e 19 estão dispostos os dados relacionados ao sistema 

[Ni/montmorilonita pura], e o seu gráfico para a isoterma de Lagmuir na Figura 10. Nas 

Tabelas 20 e 21 estão dispostos os dados relacionados ao sistema [Ni/montmorilonita natural], 

e o seu gráfico para a isoterma de Lagmuir na Figura 11. 

Nas Tabelas 22 e 23 encontram-se os dados relacionados ao sistema 

[Cu/montmorilonita pura], e o seu gráfico para a isoterma de Lagmuir na Figura 12. Nas 

Tabelas 24 e 25 estão dispostos os dados relacionados ao sistema [Cu/montmorilonita 

natural], e o seu gráfico para a isoterma de Lagmuir na Figura 13. 

Nas Tabelas 26 e 27 encontram-se os dados relacionados ao sistema 

[Pb/montmorilonita pura], e o seu gráfico para a isoterma de Lagmuir na Figura 14. Nas 

Tabelas 28 e 29 estão dispostos os dados relacionados ao sistema [Pb/montmorilonita 

natural], e o seu gráfico para a isoterma de Lagmuir na Figura 15. 
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Tabela 18- Parâmetros calculados para o sistema [Ni/montmorilonita pura] 

Amostra Concentração/ mg. L
-1

 𝑥
𝑚⁄  / mg.g

-1
 Ce / mg.L

-1
 𝑞𝑒 / g.L

-1
 

1 0,5 0,3506 0,1494 0,4261 

2 0,5 0,3563 0,1437 0,4033 

3 0,5 0,3477 0,1523 0,4380 

4 1,0 0,8777 0,1223 0,1393 

5 1,0 0,8805 0,1195 0,1357 

6 1,0 0,8750 0,1250 0,1428 

7 1,5 1,3159 0,1841 0,1399 

8 1,5 1,3105 0,1895 0,1438 

9 1,5 1,3159 0,1841 0,1399 

10 2,0 1,7531 0,2469 0,1408 

11 2,0 1,7422 0,2578 0,1480 

12 2,0 1,7476 0,2524 0,1444 

13 2,5 2,1946 0,3054 0,1391 

14 2,5 2,1895 0,3105 0,1418 

15 2,5 2,1869 0,3131 0,1432 

 

 

Tabela 19 – Valores médios para fazer o gráfico da isoterma de Lagmuir 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

𝑥
𝑚⁄  / mg.g

-1
 Ce / mg.L

-1
 𝑞𝑒 / g.L

-1
 Ce/qe 

0,5 0,3515±0,0035 *0,1484±0,0035 0,4294±0,0143 *0,3513 

1,0 0,8777±0,0022 0,1223±0,0022 0,1392±0,0029 0,8786 

1,5 1,3141±0,0025 0,1859±0,0025 0,1412±0,0018 1,3166 

2,0 1,7476±0,0044 0,2524±0,0044 0,1444±0,0029 1,7479 

2,5 2,1903±0,0032 0,3097±0,0032 0,1414±0,0017 2,1902 

*valor não considerado na isoterma 
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Tabela 20 - Parâmetros calculados para o sistema [Ni/montmorilonita natural] 

Amostra Concentração/ mg. L
-1

 𝑥
𝑚⁄  / mg.g

-1
 Ce / mg.L

-1
 𝑞𝑒 / g.L

-1
 

1 0,5 0,2701 0,2299 0,8512 

2 0,5 0,2673 0,2327 0,8705 

3 0,5 0,2644 0,2356 0,8910 

4 1,0 0,8397 0,1603 0,1909 

5 1,0 0,8343 0,1657 0,1986 

6 1,0 0,8370 0,1630 0,1947 

7 1,5 1,2428 0,2572 0,2069 

8 1,5 1,2482 0,2518 0,2017 

9 1,5 1,2455 0,2545 0,2043 

10 2,0 1,6662 0,3338 0,2003 

11 2,0 1,6608 0,3392 0,2042 

12 2,0 1,6635 0,3365 0,2023 

13 2,5 1,9462 0,5538 0,2845 

14 2,5 1,9384 0,5616 0,2897 

15 2,5 1,9436 0,5564 0,2862 

 

 

Tabela 21 – Valores médios para fazer o gráfico da isoterma de Lagmuir 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

𝑥
𝑚⁄  / mg.g

-1
 Ce / mg.L

-1
 𝑞𝑒 / g.L

-1
 Ce/qe 

0,5 0,2373±0,0023 *0,2327±0,0023 0,8709±0,0162 0,2672* 

1,0 0,8370±0,0022 0,1630±0,0022 0,1947±0,0031 0,8372 

1,5 1,2455±0,0022 0,2545±0,0022 0,2043±0,0021 1,2457 

2,0 1,6635±0,0022 0,3365±0,0022 0,2023±0,0015 1,6634 

2,5 1,9427±0,0032 0,5573±0,0032 0,2868±0,0021 1,9431 

*valor não considerado na isoterma 
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Figura 10 – Isoterma de Lagmuir para o sistema [Ni/montmorilonita pura] 
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Figura 11 – Isoterma de Lagmuir para o sistema [Ni/montmorilonita natural] 
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Tabela 22- Parâmetros calculados para o sistema [Cu/montmorilonita pura] 

Amostra Concentração/ mg. L
-1

 𝑥
𝑚⁄  / mg.g

-1
 Ce / mg.L

-1
 𝑞𝑒 / g.L

-1
 

1 2,0 1,4768 0,5232 0,3543 

2 2,0 1,4826 0,5174 0,3490 

3 2,0 1,4651 0,5349 0,3651 

4 2,5 1,7537 0,7463 0,4255 

5 2,5 1,7294 0,7706 0,4456 

6 2,5 1,7815 0,7185 0,4033 

7 3,0 2,0876 0,9124 0,4370 

8 3,0 2,1014 0,8986 0,4276 

9 3,0 2,0738 0,9262 0,4466 

10 3,5 2,4500 1,0500 0,4285 

11 3,5 2,4220 1,0780 0,4451 

12 3,5 2,4150 1,0850 0,4492 

13 4,0 2,8042 1,1958 0,4264 

14 4,0 2,7763 1,2237 0,4407 

15 4,0 2,7483 1,2517 0,4554 

 

 

Tabela 23 – Valores médios para fazer o gráfico da isoterma de Lagmuir 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

𝑥
𝑚⁄  / mg.g

-1
 Ce / mg.L

-1
 𝑞𝑒 / g.L

-1
 Ce/qe 

2,0 1,4748±0,0072 0,5251±0,0072 0,3561±0,0067 1,4746 

2,5 1,7548±0,0212 0,7451±0,0212 0,4288±0,0172 1,7540 

3,0 2,0876±0,0112 0,9124±0,0112 0,4370±0,0077 2,0878 

3,5 2,4290±0,0151 1,0710±0,0151 0,4409±0,0089 2,4291 

4,0 2,7762±0,0228 1,2237±0,0228 0,4408±0,0118 2,7761 
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Tabela 24 - Parâmetros calculados para o sistema [Cu/montmorilonita natural] 

Amostra Concentração/ mg. L
-1

 𝑥
𝑚⁄  / mg.g

-1
 Ce / mg.L

-1
 𝑞𝑒 / g.L

-1
 

1 2,0 1,6396 0,3604 0,2198 

2 2,0 1,6512 0,3488 0,2112 

3 2,0 1,6280 0,3720 0,2285 

4 2,5 1,9721 0,5279 0,2676 

5 2,5 1,9782 0,5218 0,2637 

6 2,5 1,9721 0,5279 0,2676 

7 3,0 2,3710 0,6290 0,2653 

8 3,0 2,3572 0,6428 0,2727 

9 3,0 2,3433 0,6567 0,2802 

10 3,5 2,7650 0,7350 0,2658 

11 3,5 2,7510 0,7490 0,2722 

12 3,5 2,7720 0,7280 0,2626 

13 4,0 2,1539 0,8461 0,2682 

14 4,0 2,1399 0,8601 0,2739 

15 4,0 2,1609 0,8491 0,2654 

 

 

 Tabela 25 – Valores médios para fazer o gráfico da isoterma de Lagmuir 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

𝑥
𝑚⁄  / mg.g

-1
 Ce / mg.L

-1
 𝑞𝑒 / g.L

-1
 Ce/qe 

2,0 1,6396±0,0094 0,3604±0,0094 0,2198±0,0070 1,6396 

2,5 1,9741±0,0028 0,5258±0,0028 0,2663±0,0018 1,9744 

3,0 2,3571±0,0113 0,6428±0,0113 0,2727±0,0060 2,3572 

3,5 2,7626±0,0087 0,7373±0,0087 0,2668±0,0039 2,7635 

4,0 3,1515±0,0087 0,8484±0,0087 0,2691±0,0035 3,1527 
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Figura 12 – Isoterma de Lagmuir para o sistema [Cu/montmorilonita pura] 
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Figura 13 – Isoterma de Lagmuir para o sistema [Cu/montmorilonita natural] 
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Tabela 26- Parâmetros calculados para o sistema [Pb/montmorilonita pura] 

Amostra Concentração/ mg. L
-1

 𝑥
𝑚⁄  / mg.g

-1
 Ce / mg.L

-1
 𝑞𝑒 / g.L

-1
 

1 1,0 0,7245 0,2755 0,3802 

2 1,0 0,7347 0,2653 0,3611 

3 1,0 0,7143 0,2857 0,3999 

4 1,5 1,0827 0,4173 0,3854 

5 1,5 1,1053 0,3947 0,3571 

6 1,5 1,0602 0,4398 0,4148 

7 2,0 1,4382 0,5618 0,3906 

8 2,0 1,4045 0,5955 0,4240 

9 2,0 1,3821 0,6179 0,4470 

10 2,5 1,7969 0,7031 0,3912 

11 2,5 1,7858 0,7142 0,3999 

12 2,5 1,8192 0,6808 0,3742 

13 3,0 2,1563 0,8437 0,3912 

14 3,0 2,1355 0,8645 0,4048 

15 3,0 2,1667 0,8333 0,3845 

 

 

Tabela 27 – Valores médios para fazer o gráfico da isoterma de Lagmuir 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

𝑥
𝑚⁄  / mg.g

-1
 Ce / mg.L

-1
 𝑞𝑒 / g.L

-1
 Ce/qe 

1,0 0,7245±0,0083 0,2755±0,0083 0,3804±0,0158 0,7242 

1,5 1,0827±0,0184 0,4172±0,0184 0,3857±0,0235 1,0816 

2,0 1,4082±0,0230 0,5917±0,0230 0,4205±0,0231 1,4071 

2,5 1,8006±0,0138 0,6993±0,0138 0,3884±0,0106 1,8004 

3,0 2,1528±0,0129 0,8471±0,0129 0,3935±0,0084 2,1527 
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Tabela 28 - Parâmetros calculados para o sistema [Pb/montmorilonita natural] 

Amostra Concentração/ mg. L
-1

 𝑥
𝑚⁄  / mg.g

-1
 Ce / mg.L

-1
 𝑞𝑒 / g.L

-1
 

1 1,0 0,6837 0,3163 0,4626 

2 1,0 0,6633 0,3367 0,5076 

3 1,0 0,6939 0,3061 0,4411 

4 1,5 1,0151 0,4849 0,4798 

5 1,5 0,9925 0,5075 0,5113 

6 1,5 1,0376 0,4624 0,4456 

7 2,0 1,3484 0,6516 0,4832 

8 2,0 1,3259 0,6741 0,5084 

9 2,0 1,3484 0,6516 0,4832 

10 2,5 1,6853 0,8147 0,4834 

11 2,5 1,6741 0,8259 0,4933 

12 2,5 1,6965 0,8035 0,4736 

13 3,0 2,0105 0,9895 0,4921 

14 3,0 2,0209 0,9791 0,4844 

15 3,0 2,0209 0,9791 0,4844 

 

 

Tabela 29 – Valores médios para fazer o gráfico da isoterma de Lagmuir 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

𝑥
𝑚⁄  / mg.g

-1
 Ce / mg.L

-1
 𝑞𝑒 / g.L

-1
 Ce/qe 

1,0 0,6803±0,0127 0,3197±0,0127 0,4704±0,0227 0,6796 

1,5 1,0150±0,0184 0,4849±0,0184 0,4789±0,0268 1,0125 

2,0 1,3409±0,0106 0,6591±0,0106 0,4916±0,0118 1,3407 

2,5 1,6853±0,0091 0,8147±0,0091 0,4834±0,0080 1,6853 

3,0 2,0174±0,0049 0,9825±0,0049 0,4869±0,0036 2,0178 
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Figura 14 – Isoterma de Lagmuir para o sistema [Pb/montmorilonita pura] 
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Figura 15 – Isoterma de Lagmuir para o sistema [Pb/montmorilonita natural] 
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Nas tabelas 30, 31 e 32 mostrou-se os parâmetros característicos e coeficientes de 

determinação para cada íon. 

 

Tabela 30 – Parâmetros característicos e coeficientes de determinação para o íon níquel 

Substrato b / mg.g
-1

 K / mg.L
-1

 R 

Montm. pura 2,3025 0,2390 0,99 

Montm. natural 4,0568 0,1501 0,95 

 

 

Tabela 31 – Parâmetros característicos e coeficientes de determinação para o íon cobre 

Substrato b / mg.g
-1

 K / mg.L
-1

 R 

Montm. pura 6,8858 0,1085 0,99 

Montm. natural 4,4637 0,2095 0,99 

 

 

Tabela 32 – Parâmetros característicos e coeficientes de determinação para o íon chumbo 

Substrato b / mg.g
-1

 K / mg.L
-1

 R 

Montm. pura 3,5233 0,1975 0,99 

Montm. natural 5,8112 0,0834 0,99 

 

 

Em função dos valores de K, pode-se estabelecer uma ordem de força de interação 

entre o adsorvato e a montmorilonita pura, da seguinte maneira: níquel > chumbo > cobre. E 

entre o adsorvato e a montmorilonita natural, de tal forma: cobre > níquel > chumbo. 

É importante ressaltar que a diferença entre os resultados é muito pequena. 
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Comparando-se os parâmetros q e b, conforme as Tabelas 33, 34 e 35, observa-se que 

os substratos são eficientes, especialmente a montmorilonita pura aplicada à adsorção do íon 

níquel, e a montmorilonita natural para o íon cobre. 

 

Tabela 33 – Comparação dos parâmetros q e b para o íon níquel 

Substrato q / mg.g
-1

 b / mg.g
-1

 

Montm. pura 2,1903 2,3025 

Montm. natural 1,9427 4,0568 

 

 

Tabela 34 – Comparação dos parâmetros q e b para o íon cobre 

Substrato q / mg.g
-1

 b / mg.g
-1

 

Montm. pura 2,7762 6,8858 

Montm. natural 3,1515 4,4637 

 

 

Tabela 35 – Comparação dos parâmetros q e b para o íon chumbo 

Substrato q / mg.g
-1

 b / mg.g
-1

 

Montm. pura 2,1528 3,5233 

Montm. natural 2,0174 5,8112 

 

De acordo com os dados obtidos e os gráficos da isoterma de Lagmuir, para todos os 

íons esse modelo apresentou-se satisfatório. Os valores para a constante K estão entre 0 e 1, o 

que indica uma adsorção favorável.  

 

5.4.2 Isoterma de Freundlich 

A expressão matemática que representa a Isoterma de Freundlich é apresentada 

abaixo: 

𝑞𝑒 =  𝐾𝑙 . 𝐶𝑒
1 𝑛⁄

                                                               (5) 

Onde: 

qe e Ce = correspondem às mesmas variáveis da equação de Langmuir; 

Kl = representa a constante de Freundlich em L.g
-1

que descreve a capacidade de adsorção; 
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1/n = é um expoente adimensional, sendo um valor menor que 1, e representa a intensidade de 

adsorção. 

Para fazer uso da isoterma, adaptou-se a Equação 5 para a forma linear, sendo 

representada pela Equação 6, na qual poderá ser encontrada a intensidade de adsorção 

(KALAVATHY et al., 2005). 

log 𝑞𝑒 =
1

𝑛
log 𝐶𝑒 + log 𝐾𝑙                                                   (6) 

 

A seguir, mostrou-se as isotermas de Freundlich para cada sistema íon-adsorvente.  

Na Tabela 36 estão dispostos os dados relacionados ao sistema [Ni/montmorilonita 

pura], e o seu gráfico para a isoterma de Freundlich na Figura 16. Na Tabela 37 estão 

dispostos os dados relacionados ao sistema [Ni/montmorilonita natural], e o seu gráfico para a 

isoterma de Freundlich na Figura 17. 

Na Tabela 38 estão dispostos os dados relacionados ao sistema [Cu/montmorilonita 

pura], e o seu gráfico para a isoterma de Freundlich na Figura 18. Na Tabela 39 estão 

dispostos os dados relacionados ao sistema [Cu/montmorilonita natural], e o seu gráfico para 

a isoterma de Freundlich na Figura 19. 

Na Tabela 40 estão dispostos os dados relacionados ao sistema [Pb/montmorilonita 

pura], e o seu gráfico para a isoterma de Freundlich na Figura 20. Na Tabela 41 estão 

dispostos os dados relacionados ao sistema [Pb/montmorilonita natural], e o seu gráfico para a 

isoterma de Freundlich na Figura 21. 

 

Tabela 36 – Parâmetros calculados para o sistema [Ni/montmorilonita pura] 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

log Ce  log 𝑞𝑒  n Kf 

0,5 -0,8285* -0,3671*  

 

20,17 

 

 

6,66 

1,0 -0,9125 -0,8563 

1,5 -0,7307 -0,8501 

2,0 -0,5979* -0,8404* 

2,5 -0,5090 -0,8495 

*valor não considerado na isoterma 
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Tabela 37 – Parâmetros calculados para o sistema [Ni/montmorilonita natural] 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

log Ce  log 𝑞𝑒  n Kf 

0,5 -0,6332* -0,0600*  

 

3,37 

 

 

3,15 

1,0 -0,7878 -0,7106 

1,5 -0,5943* -0,6897* 

2,0 -0,4730 -0,6940 

2,5 -0,2539 -0,5424 

*valor não considerado na isoterma 

 

Tabela 38 – Parâmetros calculados para o sistema [Cu/montmorilonita pura] 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

log Ce  log 𝑞𝑒  n Kf 

2,0 -0,2797 -0,4484   

2,5 -0,1277 -0,3677   

3,0 -0,0398 -0,3595 2,13 2,18 

3,5 -0,0298 -0,3556   

4,0 -0,0876* -0,3557*   

*valor não considerado na isoterma 

 

Tabela 39 – Parâmetros calculados para o sistema [Cu/montmorilonita natural] 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

log Ce  log 𝑞𝑒  n Kf 

2,0 -0,4432 -0,6579   

2,5 -0,2791 -0,5746   

3,0 -0,1919 -0,5643 2,56 3,02 

3,5 -0,1323* -0,5738*   

4,0 -0,0714* -0,5700*   

*valor não considerado na isoterma 
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Tabela 40 – Parâmetros calculados para o sistema [Pb/montmorilonita pura] 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

log Ce  log 𝑞𝑒  n Kf 

1,0 -0,5598 -0,4197   

1,5 -0,3796 -0,4137   

2,0 -0,2279* -0,3762* 37,28 2,53 

2,5 -0,1553 -0,4107   

3,0 -0,0720 -0,4050   

*valor não considerado na isoterma 

 

 

Tabela 41 – Parâmetros calculados para o sistema [Pb/montmorilonita natural] 

Concentração/ 

 mg. L
-1

 

log Ce  log 𝑞𝑒  n Kf 

1,0 -0,4952 -0,3275   

1,5 -0,3143 -0,3197   

2,0 -0,1810 -0,3083 16,64 1,99 

2,5 -0,0890* -0,3156*   

3,0 -0,0076* -0,3125*   

*valor não considerado na isoterma 

 

Figura 16 – Isoterma de Freundlich para o 

sistema [Ni/montmorilonita pura] 
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Figura 17 – Isoterma de Freundlich para o 

sistema [Ni/montmorilonita natural] 
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Figura 18 – Isoterma de Freundlich para o 

sistema [Cu/montmorilonita pura] 
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Figura 19 – Isoterma de Freundlich para o 

sistema [Cu/montmorilonita natural] 
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Figura 20 – Isoterma de Freundlich para o 

sistema [Pb/montmorilonita pura] 
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Figura 21 – Isoterma de Freundlich para o 

sistema [Pb/montmorilonita natural] 
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De acordo com os dados obtidos e os gráficos da isoterma de Freundlich, para todos os 

íons esse modelo apresentou-se insatisfatório. A qualidade das isotermas é muito ruim até 

mesmo com três pontos. Os valores de n e K estão anômalos, o que justifica o fato dessa 

isoterma normalmente não ser obedecida a baixas concentrações. 
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5.4.3 Estudo Termodinâmico 

 

Considerando a reação:  A + B  C + D  

A constante de equilíbrio é dada pela Equação 9 e a variação de energia livre é 

calculada através da Equação 10, onde G é a variação de energia livre padrão, R é a 

constante dos gases, T é a temperatura absoluta.  

K = ([C][D])/([A][B])                                                                  (9) 

 

Gr = Gº + RTln([C][D])/([A][B])                                                   (10) 

 

No equilíbrio, Gr é igual a zero e, portanto, a energia livre é expressa através da 

seguinte fórmula: 

 Gº = -RT ln K                                                                        (11) 

 

A variação de energia livre representa a energia máxima que o sistema pode liberar em 

forma de trabalho útil. A variação da energia livre (ΔG) é o melhor critério para traduzir a 

espontaneidade ou não de um processo físico ou químico, e está diretamente relacionada com 

a constante de equilíbrio (K). 

Se ΔG < 0, o processo é espontâneo (a capacidade de o sistema realizar trabalho 

aumenta); se ΔG > 0, o processo é não espontâneo (a capacidade de o sistema realizar 

trabalho diminui); e ΔG = 0, o sistema está em equilíbrio (ATKINS; JONES, 2006). 

Realizou-se um estudo termodinâmico através da isoterma de adsorção de Lagmuir, 

uma vez que esse modelo foi o que melhor representou os dados experimentais. Esse estudo 

está representado na Tabela 42. 

 

Tabela 42 – Valores da variação de energia livre de Gibbs para os sistemas, a T=298K. 

Sistema ΔG / KJ.mol
-1

 

[Ni/montmorilonita pura] 3,55 

[Ni/montmorilonita natural] 4,70 

[Cu/montmorilonita pura] 5,50 

[Cu/montmorilonita natural] 3,87 

[Pb/montmorilonita pura] 4,01 

[Pb/montmorilonita natural] 6,15 
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Os valores de ΔG para os sistemas estudados, a 298K, foram positivos (> 0), porém 

muito baixos, o que indica que o processo tende a ser espontâneo, à medida que a temperatura 

aumenta, como mostra estudos realizados por Araujo et al.(2009) e Carrasquero-Durán 

(2004). 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

6.1 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados apresentados neste trabalho, para a montmorilonita pura e 

natural, utilizadas como adsorvente dos íons níquel, cobre e chumbo pode-se concluir que: 

- O modelo de Lagmuir foi o que melhor representou os dados experimentais de isotermas de 

adsorção para os metais estudados, e os parâmetros calculados indicam que a adsorção para 

estes íons é favorável. 

- A partir do estudo termodinâmico realizado para adsorção dos metais estudados pode-se 

concluir que é um processo não espontâneo (ΔG>0), e que o grau de espontaneidade aumenta 

com a elevação da temperatura do processo. 

- Com relação à cinética do processo de adsorção, observou-se que a montomilonita pura 

remove os íons de metais de forma mais rápida e a montmorilonita natural de forma mais 

lenta para todos os casos estudados. 

- A montmorilonita pura apresenta maior potencial de remoção para o níquel do que para os 

demais metais, seguindo a ordem: níquel > chumbo > cobre. 

- A montmorilonita natural apresenta maior potencial de remoção para o cobre do que para os 

demais metais, seguindo a ordem: cobre > níquel > chumbo. 

- A boa eficiência de remoção dos metais pela montmorilonita pura e pela montmorilonita natural, Ni 

(pura-84,11% e natural-76,21%), Cu (pura-70,42% e natural-79,44%) e Pb (pura-71,75% e natural-

67,47%), mostra a potencialidade deste material, podendo ser empregado em diversos tipos de rejeitos. 

E a diferença entre o potencial de remoção da montmorilonita pura e da montmorilonita 

natural é relativamente baixa. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com base nos trabalhos encontrados na literatura, e para complementar e acrescentar 

valiosas informações sobre a montmorilonita e sua capacidade de adsorção de metais pesados 

em efluentes, sugere-se avaliar a influência da variação de parâmetros do processo de 

adsorção, como por exemplo, quantidade do adsorvente, pH, temperatura, etc. 
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