
Resumo 

Este trabalho teve como objectivo o estudo da remoção de dois metais pesados, Pb(ll) e Cd(ll) de um 

efluente aquoso simulado, utilizando como adsorvente uma argila de origem nacional, largamente 

disponível e de baixo custo.  

Na primeira parte, foi efectuada a selecção da argila utilizando para esse efeito diversas amostras de 

argila provenientes de várias zonas do País e fez-se um estudo comparativo com uma bentonite 

espanhola considerada como referência devido a possuir uma elevada capacidade de adsorção. Foi 

seleccionada uma argila do Alentejo, Rio de Moinhos nível A. Para esta argila foi também efectuado 

um estudo comparativo com um carvão activado (Sutcliffe Gac 10-30) e a bentonite espanhola 

(Trancos). Apesar das capacidades de adsorção da argila escolhida se situarem entre 40 a 60% das 

dos adsorventes padrão, aquela revelou possuir uma boa afinidade para a adsorção dos metais 

pesados seleccionados. A mais valia da argila relativamente aos adsorventes tradicionais advem 

certamente da relação capacidade/preço, que lhe é francamente favorável.  

Com a finalidade de constatar se a capacidade de adsorção da argila escolhida poderia ser 

aumentada por "condicionamento" (com NaCI 2M) ou tratamento químico (com NaOH 0,1 e 0,2 M) 

foram efectuados diversos ensaios. Nos ensaios de adsorção obtiveram-se aumentos 

respectivamente de 12,5, 43,9 e 58,3% para o catião Pb(ll) e 51,2, 48,8 e 60,6% para o catião Cd(II). 

Não obstante o facto de se ter verificado que a argila tratada apresentava aumentos consideráveis da 

capacidade de adsorção, os estudos subsequentes foram realizados com a argila tal qual visto que o 

tempo envolvido nestes ensaios era demasiado longo.  

Na segunda parte realizou-se um estudo das variáveis que influenciam a extensão do processo de 

adsorção dos catiões Pb(ll) e Cd(II). As variáveis estudadas foram a relação metal/argila (X), o pH, a 

temperatura (T) e a granulometria (Gran).  

O plano de trabalho decorreu segundo um processo de experimentação factorial centrado, com 

quatro variáveis a dois níveis.  

Submetidos os resultados a um teste de Fisher para um grau de confiança de 1 e 5% verificou-se 

que, nos ensaios com o chumbo, todas as variáveis influenciam o processo. A relação metal argila 

revela uma enorme influência, seguida do pH inicial com uma influência elevada e com menos 

expressão que as restantes a temperatura e a granulometria. Para o catião cádmio a temperatura não 

influencia o processo mesmo para o grau de confiança de 5%, mas a relação metal argila e pH 

condicionam ainda de forma mais acentuada a adsorção. A granulometria apresenta para este catião 

uma influência pouco acentuada.  

Das interacções de 1a e 2a ordem apenas a conjugação T-X não afecta a adsorção no caso do catião 

chumbo. Para o catião cádmio faz-se sentir apenas a influência das relações pH-X, pH-Gran e T-X-

Gran para 1% de confiança e acrescem as relações X-T e T-Gran para 5%. A interacção de 3a ordem 

apenas condiciona a adsorção do catião chumbo para 5% de confiança.  



Na terceira parte deste trabalho procurou-se identificar qual/quais a(s) etapa(s) controlante(s), do 

ponto de vista cinético, da remoção dos iões da solução e pretendeu-se conseguir aplicar um modelo 

matemático com significado físico descritivo do mecanismo do processo. Foram efectuados diversos 

tipos de ensaios que poderiam dar informações qualitativas sobre a(s) etapa(s) controlante(s) do 

processo global.  

A evolução temporal da concentração dos iões na solução decorre em duas fases distintas. Uma 

primeira fase, com uma velocidade de remoção muito rápida, na qual a concentração dos iões na 

solução baixa abruptamente e que se estima em cerca de 10 minutos nos ensaios com condições 

mais favoráveis podendo atingir cerca de uma hora nos restantes. Uma segunda fase muito mais 

lenta, que regista uma variação muito mais ligeira da concentração, prolongando-se por pelo menos 

48 horas. Uma análise dos resultados indica serem de considerar resistências difusionais e 

reaccionais como etapas controlantes do processo.  

A aplicação de vários modelos mecanísticos de uma forma geral confirma as previsões e revela um 

possível mecanismo em que uma reacção química muito rápida dá origem à formação de uma 

camada periférica dificultando assim a difusão (muito lenta) dos iões em direcção a um núcleo não 

reagido. Este mecanismo é descrito por Helfferich (31) que sugere a designação de difusão 

controlada pela reacção química para referenciar o processo.  

Abstract 

The removal of two heavy metals, Pb(ll) and Cd(ll), from a simulated liquid effluent using as adsorbent 

a Portuguese clay has been the main concern of this research work.  

In the first part, a selection of the adsorbent and a comparative study with other two adsorbents 

(considered as standards) have been made. A clay from Alentejo was chosen, referred to as Rio de 

Moínhos, nível A. The comparative study with the activated carbon (Sutcliffe Gac 10-30) and the 

Spanish bentonite revealed adsorption capacities from 40 to 60 % of the standard adsorbents. As a 

conclusion, the clay studied revealed good qualities for the adsorption of the heavy metals selected.  

With the purpose of checking if the adsorption capacity of the selected clay could be increased by 

"conditioning" (with NaCI 2M) or by chemical treatment (with NaOH 0.1 and 0.2 M) several 

experiments have been made. In the adsorption experiments of adsorption, increases of 12.5, 43.9 

and 58.3% for the Pb(ll) cation and 51.2, 48.8 and 60.6% for the Cd(ll) cation, respectively, have been 

observed. Although the treated clay increased considerably the adsorption capacity, the following 

studies have been made with the natural clay as those experiments required too much time.  

In the second part, a research of the variables that influence the adsorption process of the Pb (II) and 

Cd (II) cations has been made. The studied variables were metal/clay ratio (X), pH, temperature (T) 

and size fraction (Gran).  



A centred factorial experimentation, with four variables at two levels, has been done. It was verified 

that for Pb (II) cation all the variables significantly influence the process for 1 and 5% confidence levels 

(Fisher test). The influence order of the variables was X>pH>>T>Gran. For Cd (II) cation the influence 

order was X>pH>>Gran and T has no influence.  

Concerning first and second order interactions the following was observed:  

For Pb (II) ion only T-X interaction had no influence.  

For Cd (II) ion only pH-X, pH-Gran and T-X and T-X-Gran had signiticant influence; X-T and T-Gran 

had doubtful influence.  

Dealing with third order interaction, it had no influence for Cd (II) and it was doubtful for Pb (II).  

In the third part of this work it was tried to identify the limiting step(s) of the adsorption process 

kinetics. Several types of tests were done in order to obtain qualitative information. Modelling with 

physical meaning was tried.  

It was observed that kinetics occurred in two steps: a very fast one in the first minutes followed by a 

very slow one. The qualitative analysis of the results suggests that both diffusional and reactional 

resistances should be considered.  

Modelling hinted at a progressive shell mechanism, that is to say, that resistances were of diffusional 

nature but influenced by a reaction.  


