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Resumo: Este artigo tem como principal objetivo estudar o processo de interação 
entre o chumbo(II) e dois argilominerais distintos: montmorilonita e caulim, naturais e 
tratados com sais de sódio e cálcio. Realizaram-se análises mineralógicas, química, 
granulométrica, obtenção de densidade real e aparente, a fim de caracterizá-los. 
Realizaram-se, também, adsorção dos argilominerais com o metal pesado, analise 
estatística dos resultados por meio de um planejamento experimental e microscopia 
eletrônica de varredura de amostras da montmorilonita, antes e após tratamento 
com cálcio para se observar as modificações ocorridas. Pôde-se observar que a 
montmorilonita apresentou melhor desempenho de adsorção do que o caulim, 
devido a presença de uma folha a mais de silicatos em sua estrutura. Observou-se 
que o pré-tratamento alcalino dos minerais foi eficiente e que o tratamento com 
cálcio teve um melhor desempenho nas adsorsões dos argilominerais no metal 
pesado, do que com sódio, devido, possivelmente, ao seu maior raio atômico. 
Observou-se também que os valores de pH afetam mais significativamente que o 
tempo. Pode-se concluir que há possibilidade de remoção de chumbo(II) por meio de 
argilas de baixo custo e aumentar sua eficiência por meio de pré tratamento alcalino. 
Palavras chaves: Chumbo. Adsorção. Argila. 

1. Introdução 
O chumbo é um elemento abundante em toda a crosta terrestre e sua utilização já ocorria em 
épocas bem antigas. Ao longo do tempo, seu manuseio aumentou progressivamente. O 
chumbo foi usado antigamente como metal para estruturas e na construção de edifícios à 
prova de intempéries. 
Conforme Tong (2002), há uma longa história sobre a intoxicação pelo chumbo nos alimentos 
e bebidas. No Império Romano isso era comum devido ao fato dos canos serem feitos de 
chumbo, assim como os vasos onde se guardavam os vinhos e alimentos. De fato, análises de 
amostras de núcleo de gelo da Groenlândia indicam que a concentração atmosférica de 
chumbo atingiu um valor máximo na época dos romanos, que não foi alcançado outra vez até 
o Renascimento. A intoxicação ocupacional foi primeiramente pronunciada em 370 DC. Foi 
comum entre os trabalhadores do século XIX e início do século XX (como pintores, 
encanadores e outros). Em 1883 foi feita, na Inglaterra, a primeira legislação com relação à 
proteção de trabalhadores expostos, devido à morte de diversos empregados de empresas que 
utilizavam chumbo em 1882. 
Atualmente, segundo os estudos de Baird (2002), o chumbo é utilizado na indústria da 
construção em materiais para telhados e chapas para cobrir juntas, e em isolamentos acústicos. 
Quando combinado com estanho, forma solda, uma liga de baixo ponto de ebulição usada em 
eletrônica e outras aplicações. Uma grande proporção do chumbo presente no meio ambiente 
em muitas partes do mundo tem origem na emissão veicular e ocorre principalmente na forma 
inorgânica. Por exemplo, no México, a fonte principal desse elemento para o sangue das 
crianças é o chumbo aerotransportado procedente das emissões veiculares. Parte do chumbo 
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da gasolina entra no corpo diretamente pelo ar inalado, e parte entra indiretamente através dos 
alimentos que tenham incorporado chumbo; o óxido de chumbo transportado pelo ar acaba 
por se depositar no solo, na água, nas frutas ou nos vegetais folhosos, podendo, então, entrar 
na cadeia alimentar, já que o chumbo solúvel é absorvido pelas plantas. 
A conversão para gasolina sem chumbo na América do Norte e na Europa teve o efeito 
colateral benéfico de diminuir muito a ingestão média de chumbo pelos habitantes das áreas 
urbanas. 
Geralmente, o chumbo não constitui um problema ambiental até que venha a se dissolver e 
produzir a forma iônica. O íon estável do chumbo é a espécie 2+ e conseqüentemente, o 
chumbo forma o sulfeto iônico PbS, Pb2+S2- que é a base de componentes metálicos extraídos 
do chumbo. 
O chumbo sozinho não reage com ácidos diluídos. De fato, o chumbo elementar é estável 
como eletrodo na bateria de chumbo, mesmo quando entra em contato com ácido sulfúrico 
fortemente concentrado. Porém, uma pequena quantidade do chumbo presente nas soldas que 
eram usadas no passado para selar latas pode dissolver-se no ácido diluído dos sucos de frutas 
e outros alimentos ácidos em presença de ar, isto é, uma vez que a lata tenha sido aberta, já 
que o chumbo é oxidado pelo oxigênio em meio ácido: 
 

2Pb + O2 + 4H+ → 2Pb2+ + 2H2O 
 
O Pb2+ produzido por meio dessa reação contamina o conteúdo das latas; em virtude disso, 
tais soldas não são mais usadas com essa finalidade na América do Norte. Em parte como 
resultado desta mudança, a ingestão média diária de chumbo em crianças de dois anos caiu de 
cerca de 30µg/dia, em 1982, para 2µg/dia em 1991. 
O chumbo, apesar de menos agressivo na água do que no ar, depositado nas musculaturas, 
nervos e rins, provoca estado de agitação, epilepsia, tremores, perda da capacidade intelectual 
e anemia. De fato, a absorção de chumbo pelo organismo aumenta em pessoas que têm 
deficiência de cálcio (ou ferro) e é muito mais elevada em crianças do que em adultos. Isto 
ocorre devido a vários fatores: consumo por quilo de peso é maior do que nos adultos; 
crianças colocam objetos na boca com freqüência; a absorção de chumbo pelo organismo das 
crianças é maior do que pelo adulto; crianças pequenas estão em desenvolvimento rápido e 
constante, seus sistemas não estão completamente desenvolvidos e assim são mais vulneráveis 
aos efeitos do chumbo. É comprovadamente sabido dos danos que a exposição contínua a 
baixas doses de chumbo leva a crianças pequenas – diminuição importante do 
desenvolvimento intelectual – efeitos esses geralmente irreversíveis. Percebe-se que para cada 
10 µg acima da concentração de 25 µg no sangue, há uma diminuição no QI de 1 a 3 pontos 
(Who, 2000). 
Finalmente, o chumbo deposita-se nos ossos, nos quais substitui o cálcio, já que os íons Pb2+ e 
Ca2+ são similares em tamanho. A toxidade do chumbo é proporcional à quantidade presente 
nos tecidos macios, e não à quantidade que se encontra no sangue ou nos ossos. O chumbo 
permanece no corpo humano durante vários anos, podendo, assim, acumular-se no organismo. 
A dissolução dos ossos, que pode ocorrer em enfermos ou idosos, resulta na remobilização do 
chumbo estocado, que volta para a corrente sangüínea, onde pode produzir efeito tóxico 
(Brzozka & Moniuszko, 1998). 

 

2. Materiais e Métodos 
Os efluentes industriais de natureza inorgânica, contendo metais pesados, tal como o chumbo, 
são atualmente um dos mais sérios problemas na área ambiental. Estes metais não são 
incompatíveis com a maioria dos tratamentos biológicos, descartando-se, então, a 
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possibilidade de descarga destes efluentes contaminados na rede pública para tratamento em 
conjunto com o esgoto doméstico. 
Diversos processos podem ser aplicados no tratamento de efluentes contendo metais pesados, 
entre outros, podem-se citar a precipitação química, a cementação, a extração por solventes, a 
flotação e processo com membranas. A remoção dos metais contaminantes geralmente é 
realizada por precipitação química. Embora este método seja relativamente simples e 
econômico, gera um grande volume de lodo e pode apresentar concentrações residuais de 
metais acima das normas de lançamento vigentes, sendo necessária a aplicação de um 
processo complementar para o polimento final do efluente. 
O processo de adsorção têm sido uma das opções mais estudadas no tratamento de águas e 
efluentes. Entretanto, o alto custo dos materiais encontrados comercialmente (resinas 
quelantes e carvão ativado) inviabiliza o seu largo emprego industrial. Atuais pesquisas têm 
sido dirigidas na busca de materiais alternativos como microorganismos (Volesky, 1990), 
algas (Costa et al., 1996) e diferentes subprodutos e resíduos de processos industriais (Féris, 
1998) têm sido testados. 
Neste contexto existe um crescente interesse na utilização de argilas na remoção de metais 
pesados, devido a sua viabilidade técnico-econômica, decorrente do seu potencial de 
adsorção, que associado a sua disponibilidade abundante as torna adsorvente de baixo custo. 
Argilas são essencialmente silicatos hidratados de alumínio geralmente cristalinos 
denominados argilominerais ou aluminossilicatos, podendo conter ferro e magnésio. Podem 
conter ainda outros minerais, matéria orgânica e sais solúveis. Existe uma gama enorme de 
argilominerais, podendo-se citar as montmorilonitas, caulinitas, serpentinas, garnieritas, 
pirofilitas, talcos, dentre outras, sendo a diferença principal entre elas a forma estrutural que 
as compõem (Dana, 1970). Neste trabalho utilizou-se uma caulinita oriunda do Pará e uma 
montmorilonita provinda de São Paulo. 
As montmorilonitas são constituídas por duas folhas tetraédricas de silício com uma folha 
central de alumínio octaédrico, unidas entre si por oxigênios comuns às folhas. O alto poder 
de remoção de metais pesados, deve-se principalmente às substituições isomórficas de cátions 
metálicos como Al+3 por Mg+2 ou Fe+2, que geram uma carga negativa nas camadas.  Para 
compensar essa deficiência, existem cátions hidratados entre as camadas estruturais, os quais 
podem ser trocados por outros cátions. (Cerqueira, 1999). 
A caulinita é de ocorrência ampla, derivada da alteração dos silicatos de alumínio, 
particularmente, o feldspato. Encontrada em uma mistura com feldspatos nas rochas que estão 
sofrendo alteração, formando depósitos interiores. Como um dos produtos comuns da 
decomposição de rochas, encontra-se nos solos e, sendo transportada pela água, deposita-se, 
sob a forma de camadas de argila, misturada com quartzo e outros materiais (Dana, 1970). A 
estrutura da caulinita é similar ao da montmorilonita, porém é constituída por apenas uma 
folha tetraédricas de silício com uma folha central de alumínio octaédrico, unidas entre si por 
oxigênios comuns às folhas (Cerqueira, 1999). 
A capacidade de troca catiônica de um aluminossilicato é a quantidade de íons, 
particularmente cátions, que este pode adsorver e trocar.  É uma das propriedades que resulta 
do desequilíbrio das cargas na estrutura cristalina devido às substituições isomórficas, às 
ligações químicas quebradas nas arestas das partículas e a substituição do hidrogênio por 
hidroxila. Para neutralizar estas cargas, existem cátions trocáveis, que estão fixos 
eletrostaticamente ao longo das faces e entre as camadas estruturais. 
A afinidade dos materiais trocadores de íons está relacionada com a carga e o tamanho dos 
íons em solução. O poder de troca de um cátion será maior, quanto maior for sua valência e 
menor for a sua hidratação.  A força com que um íon é atraído é proporcional à sua carga 
iônica e por conseqüência, íons de maior valência são mais fortemente atraídos pelo material. 
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Entre cátions de mesma valência, a seletividade aumenta com o raio iônico, em função do 
decréscimo do grau de hidratação, pois quanto maior for o volume do íon, mais fraco será seu 
campo elétrico na solução e, conseqüentemente, menor o grau de hidratação.  Logo, para uma 
mesma série de íons, o raio hidratado é geralmente inversamente proporcional ao raio iônico 
do cristal. Entretanto, o grau de hidratação do íon depende da viscosidade da solução e de 
vários outros fatores, podendo ter um valor variável em função de determinada aplicação 
(Cerqueira, 1999). 
O presente trabalho tem como objetivo verificar diferentes fatores, como o tempo e pH, que 
possam afetar o processo de adsorção de chumbo (II) por meio de diferentes argilominerais, 
tanto nas formas naturais e pré-tratados alcalinamente. Para tal, primeiramente, caracterizou-
se o caulim e a montmorilonita, por meio de análises mineralógicas, química, granulométrica, 
e a obtenção de densidade real e aparente. Realizou-se a adsorção do Chumbo (II) com o 
caulim e a montmorilonita naturais; com o caulim e a montmorilonita tratadas com sódio e 
com caulim e a montmorilonita tratada com cálcio. Os resultados destas adsorsões sofreram 
uma análise estatística por meio de um planejamento experimental. Por fim realizou-se 
ensaios de microscopia eletrônica de varredura de amostras da montmorilonita, antes e após 
tratamento com cálcio para se observar as modificações ocorridas em sua estruturas. 
 

3. Resultados e Discussão 

3.1 Análise Mineralógica 
Os resultados de análise mineralógica indicam que os minerais tratam-se de argilominerais, 
sendo um da classe das esmectitas, em especial, uma montmorilonita, com camadas de 
silicatos dioctédricas. Já o outro mineral corresponde a um caulim, constituído essencialmente 
por caulinita monoclínica em placas diminutas delgadas em hexágono, com camadas de 
silicatos octaédricas. 
 

3.2 Análise Química 
Os resultados da análise química da montmorilonita e do caulim estão apresentados na 
tabela1: 
Tabela 1 - Composição percentual dos argilominerais 

 

Pôde-se observar altos valores de Si/Al, confirmando sua identidade como aluminossilicatos. 
O teor de Mg2+ encontrado na montmorilonita sugere que esse metal encontra-se presente na 
estrutura do aluminossilicato provavelmente em substituição isomórfica na camada 
octaédrica.  O alto teor de Fe3+ pode ser atribuído tanto a substituição isomórfica tetraédrica, 
quanto a presença de óxido de ferro (Fe2O3) adsorvido na superfície dos argilominerais. 
 

3.3 Análise Granulométrica 

Os resultados das distribuições granulométricas dos minerais encontram-se bastante similares, 
caracterizando uma distribuição típica deste tipo de mineral, observando-se uma grande 
retenção entre as peneiras de –1,0mm e + 0,149mm. Tais resultados se enquadram na 
categoria de materiais argilosos, segundo as normas estabelecidas pela ABNT. 
 

Elementos SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Na2O K2O CaO TiO2 
Montmoril. 56,19 27,60 10,82 2,79 0,51 0,68 0,70 0,78 

Caulim 49,18 28,11 13,8 4,56 1,23 1,05 1,44 0,6 
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3.4 Densidade Real e Aparente 
A Tabela 2 apresenta os valores das densidades real e aparente dos argilominerais: 
Tabela 2 - Densidades real e aparente dos argilominerais. 

Agregado Densidade Real (g/mL) Densid. Aparente (g/mL) 
Montmorilonita 2,98 2,96 

Caulim 2,60 2,65 
 
De acordo com os resultados, pôde-se verificar um valor médio de densidades em torno de 
2,97 g/mL para montmorilonita e 2,63 g/mL para o caulim valor este também encontrado por 
Freire (2004), Alves (2005) e Lacerda et al. (2005). 
 

3.5 Reações de Adsorção do Chumbo(II) 
A tabela 3 apresenta os valores de adsorção do metal chumbo pela montmorilonita natural, em 
diferentes valores de tempo e pH. 
Tabela 3 - Percentual de adsorção do íon Pb2+ utilizando cloreto de chumbo(II), em função do tempo e dos 
valores de pH pela montmorilonita  natural. 
Tempo 
PH 

5 minutos 15 minutos 30 minutos 

1 20 27 29 
2 24 29 30 
3 27 29 33 
4 30 37 44 
5 34 39 46 
6 45 46 46 
7 56 60 63 
8 64 68 74 
9 78 83 89 
10 82 90 90 
 
A tabela 4 apresenta os valores de adsorção do metal chumbo pela montmorilonita modificada 
por sódio, em diferentes valores de tempo e pH. 
Tabela 4 - Percentual de adsorção do íon Pb2+ utilizando cloreto de chumbo(II), em função do tempo e dos 
valores de pH, pela montmorilonita  modificada por sódio. 

Tempo
PH 

5 minutos 15 minutos 30 minutos 

1 29 33 39 
2 38 40 40 
3 38 40 44 
4 46 46 49 
5 51 53 55 
6 56 56 59 
7 69 73 75 
8 73 75 78 
9 81 86 93 
10 92 95 95 
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A tabela 5 apresenta os valores de adsorção do metal chumbo pela montmorilonita  
modificada por cálcio, em diferentes valores de tempo e pH. 
Tabela 5 - Percentual de adsorção do íon Pb2+ utilizando cloreto de chumbo(II), em função do tempo e dos 
valores de pH, pela montmorilonita modificada por cálcio. 

Tempo
PH 

5 minutos 15 minutos 30 minutos 

1 38 40 44 
2 40 42 49 
3 45 48 56 
4 49 57 60 
5 59 62 69 
6 67 69 72 
7 78 77 78 
8 100 100 100 
9 100 100 100 
10 100 100 100 
 
Por meio dos resultados obtidos, pôde-se observar que a remoção dos metais foi mais efetiva 
por parte da montmorilonita do que pelo caulim, devido, possivelmente, as diferenças 
estruturais entre elas. Na montmorilonita, possui a presença de uma camada de silício a mais 
que a do caulim, ligada a camada de alumínio, como apresentado por Cerqueira (1999), 
permitindo com isso uma maior capacidade de troca catiônica e conseqüentemente uma maior 
eficiência na remoção de metais. 
Observou-se que o pré-tratamento dos minerais foi eficiente, uma vez que a remoção de 
metais por parte dos minerais sódicos e cálcicos foram mais efetiva. Isso foi possível devido 
ao alinhamento e arrumação entre as camadas dos minerais, permitindo uma maior capacidade 
de troca. Com isso, os minerais tratados com sódio apresentaram uma capacidade de adsorção 
maior que a do mineral natural e os tratados por cálcio apresentaram essa capacidade mais 
pronunciada, devido, possivelmente, ao maior raio atômico do metal cálcio. 
 

3.6 Planejamento Experimental 

Por meio desta análise, obteve-se o diagrama de Pareto, apresentado na Figura 1, onde os 
valores de maior significância podem ser avaliados. Por meio dele comprova-se que os 
valores de pH apresentam maior significância na remoção do metal do que o tempo e que 
ambos não se afetam mutuamente. 

 
Figura 1 - Diagrama de Pareto 
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3.7 Microscopia Eletrônica de Varredura 
A figura 2 apresenta a forma de micropartícula da montmorilonita natural, podendo-se 
observar a falta de orientação em suas lamelas. 

 
Figura 2 - MEV da montmorilonita natural. 

 
Na figura 3, pode-se observar a modificação na estrutura da montmorilonita após tratamento 
com íons cálcio. Pode-se verificar uma orientação plano-paralelas das suas lamelas. 
Conseqüentemente, essa orientação proporciona uma maior eficiência na remoção dos metais, 
como comprovado nos resultados de adsorção. 

 

 
Figura 3 - MEV da montmorilonita após tratamento com cálcio 

 

4. Conclusões 

Com base no objetivo de verificar diferentes fatores que possam afetar o processo de adsorção 
de chumbo por meio de argilominerais, chegou-se a conclusão que a montmorilonita 
apresenta melhor desempenho de adsorção de chumbo (II) por apresentar em sua estrutura 
uma camada de silicatos a mais que a dos caulins. E que a montmorilonita modificada por 
cálcio se sobressai, possivelmente, por possuir um maior raio atômico. 
Pode-se concluir que o processo de adsorção entre chumbo e os argilominerais é afetado pelos 
valores de pH mais significativamente que o tempo, comprovado pelos ensaios de 
planejamento estatístico. 
Assim, pode-se remover chumbo utilizando-se um material simples e de baixo custo, que são 
as argilas. 
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