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RESUMO 

TRATADA 

O objeüvo deste estudo é desenvolver e aplicar um material de baixo custo para o tratamento de águas contaminadas com 
cádmio. através de biosorção. O material cm estudo é a madeira Panüú (Manilkara longifolia) . O efeito de fat ores como 
pH. concentração inicial de cádmio. relação sólido-líquido c granulomctria do adsorvcntc sobre a adsorçilo do metal são 
estudados. O efeito do tratamento químico da biomassa sobre a adsorção do cádmio foi também avaliado. Este último se 
refere à modificações na madeira com NaOH c. posteriormente. com ácido cítrico feitos com o objctivo de aumentar a 
eficiência natural de adsorção. Com os dados obtidos são traçadas isotcrmas de carregamento (massa do íon mctúlico por 
grama de material). Resultados eficientes foram observados com a madeira após o tratamento químico. Carregamentos de 
até 5lmg/g foram obtidos de soluções sintéticas cm pH 6. densidade de polpa igual a l 0.5g de madcira/L c concentração 
de cádmio igual <l I OOOppm. Foi obtida uma remoção de 99% do metal de soluções contendo até 400ppm iniciais. Os 
dados experimentais fomm ajustados segundo os modelos de Langmuir c Frcundlich. 

Palavras Chave: Adsorção, cádmio, Parajú. Lamgmuir. Frcundlich 

!.INTRODUÇÃO 

Cádmio é um metal que não existe naturalmente em nenhum organismo. tampouco desempenha funções nutricionais 
ou bioquímicas cm microorganismos, plantas ou animais, sendo sua presença cm organismos vivos prejudicial cm 
qualquer concentração. Desde que o homem descobriu a metalurgia. a produção de ci1dmio aumentou c seus efeitos 
tóxicos gemram problemas de saúde permanentes, tanto para seres humanos como para o ecossistema (Grccnpcacc. 
2002). O Japão e a Europa Central apresentam elevada contaminação do solo por cádmio devido ú atividadc industrial 
No Brasil, particulannente cm Minas Gerais, a contaminação do meio ambiente por cúdmio também cstú se tomando 
um grave problema, uma vez que niveis de cádmio superiores aos pcnnitidos são encontrados cm diferentes pontos das 
bacias lúdrográficas do Estado (Pina, ct al 2002). Derivados de cúdmio são utili1.ados cm pigmentos c pinturas. baterias. 
processos de galvanoplastia, solda, acumuladores, estabilizadores de PYC, reatares nucleares (Grccnpcacc. 2002). Os 
despejos de resíduos industriais são as principais fontes de contaminação deste metal nas águas dos rios. 

Embora o íon Cd2+ seja muito solúvel cm água, as pessoas geralmente recebem uma pequena dose de c;ídmio dirctamcnte 
da água potável ou do ar, exceção feita àquelas que vivem próximas de minas c indústrias. particularmente de zinco . 
Entretanto, para a maioria da população a maior exposição ao metal provém da alimentação. Devido ao fato do cádmio 
ser quimicamente similar ao zinco, as plantas absorvem cádmio de águas contaminadas com o elemento. O emprego de 
fertili zantes fosfatados na agricultura, os quais contem cádmio como contaminante naturaL aumenta a quantidade de 
cádmio no solo c, conseqüentemente, nas plantas (Manahan, 2000). 

O solo também recebe cádmio da atmosfera c, uma vez que a quantidade do metal absorvido pelas plantas aumenta com 
a redução do pH do solo, um dos efeitos da chuva ácida é aumentar o teor de cádmio nos alimentos. Uma das formas de 
liberação de cádmio para a atmosfera é incineração de produtos que contêm cádmio como pigmento (Baird, l ')99). 

A dose letal de cádmio para humanos é cerca de lg. As pessoas são protegidas contra exposição crônica a baixas 
quantidades de cádmio, por uma proteína rica em enxofre que tem como função regular o metabolismo de ;.inco. Porém. 
se a quantidade do metal ingerida é superior a capacidade de metabolismo da proteína. este se aloja nos rins c no fígado 
(Baird.l999). Em função disso, a resolução CONAMA 20.86 estabelece que o limite máximo para a concentração do 
metal em águas c efluentes classe II é de 0,00 l mg!L. 

Historicamente, os casos sérios de contaminação por cádmio envolveram a indústria metalúrgica . O caso mais graYc 
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ocorreu na bacia do rio Jintsu. no Japão onde cultivava-se arroz irrigado com úgua contaminada proveniente de uma 
mineração c metalurgia de zinco a montante da úrca de cultivo. Centenas de pessoas na área, particularmente as mais 
idosas. contraíram uma doença degenerativa dos ossos conhecida como itai-itai. Aparentemente alguns íons Ca '2 foram 
substituídos por íons Cd' 2 uma vez que seus raios iônicos são muito próximos. O ossos tornaram-se porosos e fraturavam
se com facilidade. Observa-se também que exposições cronicas ao metal resultam cm doenças nos rins (Baird. 19lJ9). 

Como a concentração de c:'1dmio nos cllucntcs é baixa c o volume de água a ser tratado é grande, é ncccssúrio o 
dcscn\'oh·imcnto de materiais de baixo custo capazes de reter o metal. Estudos mostram que diferentes tipos de biomassa 
tais como produtos agrícolas c madeiras têm a capacidade de reter íons mctúlicos através de adsorção. levando vantagens 
sobre resinas comerciais. por serem baratos. biodcgradúvcis c prover de recursos renovúvcis (Vaughan ct ai. . 200 I). 
Esta capacidade pode ser aumentada significativamente quando a biomassa é modificada quimicamente. Marshall ct ai. 
(I 999) demonstraram isto quando submeteram casca de soja a uma cxtração alcalina (NaOH) seguida de uma modificação 
com úcido cítrico cm temperatura elevada. Os autores avaliaram o efeito da concentração do úcido c da temperatura 
em que foi feita a modificação sobre o carregamento de cúdmio c cobre. Vaughan ct al.(200 l) aplicaram os mesmos 
tratamentos químicos cm sabugo de milho c demonstraram que. dependendo do metal (Cd, Cu, Zn c Ni) a ser adsorvido 
c do tratamento utili1.ado. a capacidade de carregamento do material é equivalente ou melhor do que o carregamento de 
determinadas resinas comerciais. Gabai! a h ct ai. (I 994) fizeram um estudo de adsorção de cúdmio em casca de pinho. 
ressaltando cm seu trabalho a intluência do pH . Foi observado que para ensaios com concentração inicial de até IOOppm 
de c:'ldmio. a capacidade de adsorç;1o é múxima para valores de pH a partir de 5. 

Neste trabalho. é estudado o feito de diferentes tratamentos químicos c térmicos na madeira Par;üú (Manilkara longifolia) 
seca. sobre sua capacidade de adsorção. Fatores dctcnninantcs nos resultados como o pH, concentração inicial de cádmio. 
rclaç<io sólido-líquido c granulomctria do adsorvcntc são avaliados. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Preparação da Madeira 

Foram colctadas amostras de serragem de parajú. que foram moídas c peneiradas cm duas faixas de tamanho,-48+65# 
tylcr c -200# tylcr com o objctivo de avaliar a influência da área superficial. 

2.1.1 -Tratamento com Hidróxido de Sódio: Para cada grama de madeira foi adicionado 20m! de uma solução 0,1 M 
NaOH. A mistura foi agitada por 2h c o líquido foi descartado. A madeira foi então lavada com ;ígua deionizada e seca à 
55" C durante 24h. 

2.1.2- Tratamento com Ácido Cítrico: A madeira lavada com NaOH foi adicionada à uma solução 0,6 M de ácido cítrico 
na proporção de 6.6mL de soluç;!o por grama de madeira. A mistura foi agitada durante 30min c o líquido foi descartado. 
A madeira foi seca a uma temperatura de SS"C . Após 24h. a temperatura foi aumentada para l20°C c mantida durante 
90min. A madeira foi retirada. lavada com água dcionizada (G0-80"C) c seca a 55°C durante 24h. 

2.2. Experimento 

Os ensaios foram conduzidos combinando-se a madeira sem tratamento, tratada com base, e tratada com ácido com as 
duas faixas de tamanho c dois valores de pH: 4 c 6. Todos os ensaios foram conduzidos à temperatura ambiente. 

Para cada ensaio foram preparadas seis soluções de 100m! com diferentes concentrações de cádmio que variaram de 100 
a I 000 ppm. utilizando para a preparação destas soluções cloreto de cúdrnio. Foram retirados SmL de cada solução a fim 
de se dctenninar a concentração inicial do metal cm solução. A estas soluções foi adicionado Ig de madeira. As misturas 
foram agitadas c o pH mantido constante com adição de NaOH ou HCI. Após 24h, as misturas foram filtradas e os líquido 
analisados em um cspcctrômctro de absorção atômica modelo Analyst!OO para dctenninar as concentrações iniciais c 
finais de cádmio em solução. 

Com os dados obtidos, foi calculado o carregamento de cada amostra, ou seja, a quantidade de cádmio (mg) adsorvida por 
grama de madeira . através da expressão: 

_ (C- Ceq) *V 
qeq- M 

(I) 
Onde q é o carregamento. C c C as concentrações iniciais c finais de cádmio em solução, respectivamente, V o volume 

~ ~ 

313 



R. F. Rodrigues. V A. Lcilo. C. A. Silva. A. S. dos A11jos 

da soluçilo c Ma massa da madeira. 

Determinadas as concentrações finais e o carregamento, foram traçadas isotcnnas de adsorçilo. onde cada curva é plotada 
com o carregamento da madcirn cm função da concentraçilo final de ddmio cm soluçilo. 

3. RESULTADOS 

3.1. Efeito dos Tratamentos Químicos 

A capncidade da madeira submetida aos tratamentos químicos, de adsorvcr ddmio é mostrada na figura I. onde é 
observada uma melhora significativa no carregamento de cúdmio após o tratamento com ácido cítrico cm relaçilo à 
madeira não tratadn e àquela tmtada somente com NaOH. As isotcnnas da figura I indicam um carregamento múximo de 
:l,3mgCd/g-sólido para madeim sem tratamento. Este valor cresce para 7.:\mgCd/g-sólido após tratamento da madeira com 
solução alcalina (NaOH). O melhor rendimento de cxtraçilo é observado após o tratamento com úcido cítrico. atingindo-se 
21,1 mgCd/g-sólido. Marshal et ai. ( 1999) citam que o tratamento com ácido cítrico seguido do aquecimento do sistema 
leva à formaçilo de produtos de condensaçilo tal como o anidrido de úcido cítrico. O anidrido reage com os grupos 
hidroxila da matriz celulósica e introduz grupos carboxílicos no material o que pcnnitc a adsorçilo de cátions. Os autores 
observaram carregamentos na faixa de 108mgCu/mg-sólido para resíduos de soja tratados pelo mesmo procedimento 
para a ativaçilo da biomassa. em pH 4,8. O carregamento de c<ídmio cm sabugo de milho tratado quimicamente segundo 
o mesmo procedimento do presente trabalho c. também. cm pH 4.8 . resultou cm carregamentos (Jú .:lmgCd/g-sólido 
superiores aos obtidos no presente trabalho (Marshall.ct al.. 1999). 
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Figura 1- Adsorção de d1dmio em Panljú. Condições experimentais: LOO a 1000 ppm de cádmio. 10.5g de madcira/L 
-48+65# tyler, pH 4. 

3.2. Efeito do pH 

O carregamento da madeira cm função do pH é apresentado nas figuras 2, 3 c 4. Observa-se uma maior adsorçilo do 
cádmio à medida em que o pH é elevado de 4 para 6, nos sistemas envolvendo a serragem sem tratamento (figura 2), 
tratada com NaOH (figura 3) e após tratamento com ácido cítrico (figura 4). 
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Figura 2 - Adsorçilo de cádmio em Parajú nilo tratado. Condições experimentais: I 00 a 1000 ppm de ddmio. I 0.5g de 
madcira/L ( -48+65# tyler). 
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Figura 3- Adsorção de cádmio cm Parajú tratado com NaOH. Condições experimentais: 100 a 1000 ppm de cádmio, 
10.5g de madcinlfL (-48+65# ty lcr) . 

O aumento da adsorçüo de ddmio na biomassa com aumento do pH foi também vcriftcado na literatura. Gaballah ct 
a i (I 994) observam o aumento de 8mg/g-sólido cm pH 4,0 para lOmg/g-sóldio cm pHó,O utilizando casca de pinho 
modificada como adsorvcntc. Espósito ct al. (20()[), estudando a adsorçüo de cádmio c cobre na bactéria Sphaerotilus 
natans, observaram o aumento na adsorção dos dois metais para uma relação sólido/líquido de 2g/L. A adsorção cresce 
de valores próximos a zero cm pHJ ,O para teores na faixa de 40gCd/g-sólido em pH5,5. Sugere-se que o aumento na 
adsorção dos metais com o aumento do pH está associado ao aumento da concentração de grupos ionúados na superfície 
o materiaL 
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Fi!,'l.lra 4- Adsorção de cádmio cm Parajú tratado com ácido cítrico. Condições experimentais: 100 a I 000 ppm de 
cádmio. I 0,5g de madeira/L ( -48+65# tyler). 

3.3. Efeito da Granulometria da Hiomassa 

O efeito da granulometria da biomassa sobre a capacidade de carregamento é apresenta pelas isotermas da figura 5. 
A diminuição granulométrica da madeira aumenta sua área superficial, tendo assim, maior quantidade de madeira cm 
contato com a solução. A menor faixa de tamanho avaliada ( -200#) chegou a um carregamento de 51 mg/g-sólido. Não 
foi detectado cádmio nas soluções que continham I OOppm ilúciais, para as de 200 c 400ppm iniciais, os valores foram 
bem próximos de zero. 
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Figura 5- Adsorção de cádmio cm Parajú tratado com ácido cítrico c pH 6. Condições experimentais: 100 a 1000 ppm 
de cádmio, 10,5g de madcira/L. 

3.4. Modelamento da adsorção 

As isotennas de equilíbrio foram ajustadas aos modelos de Langmuir c de Frcundlich. Estas tem sido empregadas 
extensivamente no estudo da adsorção de metais cm algas e cm outros processos. A cquaçiio de Langmuir pode ser 
representada pela expressão (Pagnanelli et ai., 20tll ): 

(2) 

Onde: q é a quantidade de cádmio adsorvido por grama de biomassa: C é a conccntraçiio final de ci1dmio cm solução, 
~ . ~ 

q"'"" é o carregamento máximo possível do metal e h é uma constante relacionada com a afinidade entre o metal c a 
biomassa. 

A equação empírica de Freundlich (Pagnanelli et ai., 200 I) pode ser representada por: 

= K (' !l n qeq F -· cq 

Onde KF e n siio constantes de Freundlich. 

A equação de Langmuir considera que não existe intcração entre as moléculas adsorvidas. apenas entre estas c o 
absorvente. Além disso, assume que a interface adsorventc-adsorbato é homogênca. A equação de Frcundiliclt por outro 
lado, considera a heterogeneidade da superfície do adsorventc assumindo que ocorre a adsorção de Langmuir para cada 
diferente tipo de sítio. (Hiemenz, 1986) 

A tabela I apresenta os valores das constantes de Langmuir c Freundlich, para os ensaios condtv.idos com a madeira com 
granulometria ab1úxo de 200# tyler. São também apresentados os resultados de outros estudos . 

Tabela I. Modelamcnto da adsorção de cádmio em diferentes tipos de biomassa . 

Isotenna Langmuir Frcundlich Referencia 
pH q b R2 K . N R2 

Arthrobacter sp. 
) 'l IJX':I 'J'JX ''J ( l 'J'JX Pagnanclll ct ai. 

6 13 ,38 0.0294 0.9922 0.086 1 0.9988 {20ill_) 

C. Yulgaris 4 lll.l 0,025 0,993 8.21 2,05 0.981 Aksu (200 l) 

Tramctes versicolor - 134.5 0,0055 ~ I 4.98 I ,011 0.911 Yaçmkaya (2002) 
ParaJU(Mamlkara 4 ))4j ') ')') () 704 3.973 0.9923 

lom!.ifolial 6 51,55 0.3724 0.9996 26,550 8.344 0.%51 

No presente trabalho observa-se que a adsorção de cádnúo cm parajú pode ser descrita tanto pela equação de Langmuir 
quanto pelo modelo de Frcundlich. O ajuste ao modelo de Langmuir sugere a adsorçiio cm monocamada dos íons cádmio. 
Resultados similares foram obtidos por Yaçmkaya (2002) e Pagnanclli ct ai. (200 I) (tabela I) 
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Os carregamentos máximos de cádmio segundo Langmuir são bastante variados como mostra a tabela I. Isso se deve 
;I diferença das condições expcrimetais de cada trabalho. O carregamento de cádmio em Arthrobacter sp. mostrou-se 
pouco efetivo. Por outro lado valores acima de 1:\0mgCd/g-sólido foram obtidos como Trametes versicolor. Entretanto, a 
metodologia utilizada no referente trabalho não permite a comparação direta com os resultados do presente estudo, uma 
vez que as porcentagens de sólidos nos dois trabalhos são bastante diferentes. 

O presente trabalho mostra que é possível desenvolver-se materiais capazes de adsorver metais pesados, notadamente o 
cádmio. Estudos complementares como a estabilidade do cádmio adsorvido, a concentração de gmpos ativos presentes 
na biomassa c a determinação dos grupos de troca estão sendo conduzidos. 

4. CONCLUSÕES 

A remoç;1o de cádmio cm soluções sintéticas foi obtida através do processo de biosorção. onde utilizamos a madeira 
Par(ljú modificada ou não quimicamente. 

O modiflcamcnto químico quando combinado a outros fatores determinantes como a diminuição granulométrica da 
biomassa c o aumento do pH. aumentou cm oito vezes o carregamento máximo, que foi de 5lmg/g para a solução de 
I OOOppm iniciais. Para a de úOOppm. obtemos um carregamento de 48 mg/g, o que nos mostra o equilíbrio do sistema. 
Mais de <J9'X. do metal foi removido de soluções com até 400ppm iniciais. 

5. REFERÊNCIAS BlBLIOGRÁFICAS 

Aksu. Z. (200 I) . Equilibrium and knctic modclling by C vulgaris in a bate h system: effcct of tempcrature. Separation and 
Purification Tcchnology 21 p.285-294 
Anon Grccnpcacc (2002). Metais pesados. ln: http://www.greenpcace.org.br/to:xicos/metais.asp 
Baird. C. (I 999) Environmcntal Chcmistry. 2 ed. W.H. Freman and company. New York 557p. 
Esposito. A. , Pagnanclli. F., Bcolchini , F. , Dovi, V, Vcglio, F. (200 1). Cadmium and copper biosorption on Sphaerotilus 
natans: inlluencc of pH and biomass conccntration on the biosorption modelling. Biohydrometallurgy: Fundamentais, 
Technology and sustainablc dcvclopmcnt. Part. Ciminclli, V S. T. and Garcia Jr., O. (eds). Ouro Preto, Brazil. p.8<J- <J7 . 
Gaballah L Goy D .. Kilbcrtus G., Thauront J. (1994). A ncw process for the dccontamination of industrial eftluent 
containing cadmium cations. EPD Congrcss. G. W. Warren 
Hiemenz. P.C. (I 98ú) Principies of colloid and surface chemistry. 2 ed. Marcel Dekker, Inc. New York <md Basel 815p. 
Manahan. S.E. (2000) Environmental Chcmistry 7 ed. Lewis Publishers. New York 898p. 
Marshall. W.E .. Wartelle. LH .. Bolcr. D.E. , Johns, M.M. , Tolcs, C.A. (1999) Enhanced metal adsorption by soybean 
hulls modifled with citric acid. Biorcsourcc Tcchnology, 69, p.263-268 
Pagnanclli. F , Trifoni, M., Beolchini, F.. Esposito, A. , Toro, LVeglió, F. (20())) Equilibrium biosorpition studies in singlc 
and multi-metal systcms. Proccss Biochcmistry 37. p.l15-124 
Pina, PS ., Leão. VA., Silva. C.A. . Daman, D., Frenay, J.(2002) Tratamento de resíduo contendo cádmio originado da 
produção de zinco cletrolítico. Proceedings: 10° Senúnário de Metais Não Ferrosos 19,20,21 de março de 2002- São 
Paulo- SP- BrasiL 
Vaughan T. . Sco C. W. , Marshall W E (200 1). Remova I of selected metal ions from aqueous solution using modified 
comcobs. Bioresource Technology 78, p.133-D9 
Yalçmkaya, Y., Soysal. L., Dcnizli . A. , Arica, M.Y. , Bektas, Genç, O. (2002) Biosorpition of cadrnium from aquatic 
systems by carboxymethylcellulose and immobilized Trametes versicolor. Hydromctallurgy, 63, p.31-40 . 

317 


