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A busca de novos processos de baixo 
custo para o tratamento de efluentes 
contendo metais pesados vem se 
intensificando. Neste estudo utilizou-se a 
zeolita natural Clinoptilolita em diferentes 
granulometrias para avaliar sua 
capacidade na adsorção de Cádmio e 
Chumbo de soluções aquosas. 
 
 
A redução da granulometria foi realizada 
através de moagem e peneiramento 
(peneiras Tyler), os diâmetros de partícula 
de 0,063, 0,125, 0,250 e 0,71mm foram 
selecionados. As soluções foram 
preparadas a partir dos sais de cada 
metal. Os ensaios cinéticos, foram 
realizados em batelada utilizando 20 ml de 
cada solução contendo 25 mg/L do metal 
com tempo de adsorção de 360 minutos e 
25°C. Para Cd2+ utilizou-se 0,75g de 
zeólita e para o Pb2+ 0,1g. O teor de metal 
antes e após a adsorção foi determinado 
por Espectrometria de Absorção Atômica 
com atomização por chama. Foram 
realizadas isotermas de adsorção de 
chumbo e cádmio nas concentrações de 5 
a 500 mg/L à 25°C, 0,1 g de zeólita na 
granulometria de 0,71mm com 20 mL de 
solução e tempo de contato de 120 
minutos para Pb2+ e 360 minutos para 
Cd2+. Os modelos matemáticos de 
isotermas de Langmuir e Freundlich foram 
aplicados. 
 
 
Houve maior remoção dos íons metálicos 
quando utilizado a granulometria de 0,125 
mm, obtendo-se uma remoção de 99,07% 

dos íons de chumbo e 97,27% dos íons de 
cádmio. O modelo de Langmuir 
apresentou melhor correlação para 
adsorção de ambos os metais sendo 
98,87% e 62,72% contra 96,05% e 44,2% 
do modelo de Freundlich para Pb2+ e Cd2+ 

respectivamente. Langmuir sugere uma 
sequência de adsorção de Pb2+ >Cd2+.Um 
dos fatores que explicam esta seletividade 
é o diâmetro de hidratação dos íons 
metálicos. Os íons de Pb2+ possuem um 
raio de cátion hidratado de 4,01 Â e os 
íons de Cd2+ 4,26 Â. Partículas menores 
devem ser idealmente adsorvidas de 
modo mais rápido e em quantidades 
maiores, em comparação a partículas 
maiores, desde que estas possam passar 
com mais facilidade pelos canais da 
estrutura da zeólita (ERDEM,2004). 
 
 
 A granulometria 0,125 mm foi mais 
eficiente na remoção dos metais 
comparada as demais que foram 
estudadas. Os resultados de Langmuir 
sugere uma sequência de adsorção de 
Pb2+ >Cd2+.  
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