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RESUMO 

Neste traba lho. ltli ava liado o potencial da bentonila oriunda da região de Campina G rande, no Estado da Paraíba no seu 
estado natural c modificada. comll adsorvenlc para íons Cd(ll). A modilkaçào estrutural da argila !(l i realizada através 
da ati vaçào úcida com úc ido clorídrico a 0.15 mol/ l. c posterior intercalação do composto 3-mcrcaplopropil
trimeto.x iss ilano. At ravés desta modilícaçào !(li possí vel imohili zar o grupo funcional sullídrila na estrutura da argila. 
Foi ohservado qw: o processo de adsorçào de íons Cd(ll) em argila modílícada é mais sensível à vari ação do pH quando 
compa rado com a argila natural. Para o pH 6 e concentração inicial de íons Cd( ll) de 50 mg/L. obteve-se um 
carregamento de 17 mg/g (0, 15 mmolig) c 41 mg/g (0 .37 mmol/g) para a argila natural c modificada respecti va mente . 
Os resultados mostraram um aumento signilícativo na adsorção do íon Cd( ll) pela hcntonita funcionalizada em relação 
ú natural devidn ú grande afinidade deste Íllll mctúlico pelo grupo sullídrila. Esta melhora no desempenho da argila 
causada pela sua modilí caçào est rutural pela rola proposta pode ser um caminho pro missor para obtenção de um 
mate rial adsorvcnlc com alta capacidade de ac umulação c sclctividadc, adequado para ser utilizado em processos de 
remediação ambiental. As argilas natural c modilícada l(lram caracterizadas alrav..:s de anúlisc química via úmida, área 
superficial cspccifíca (BFT). difraçào de ra ios X. microscopia clctrúnica de varredura, cspectromdria de raios X 
dispersiva cm energia (EDS) c granulômctro a laser. 

PALAVRAS-CH AVE: cádmio. hentonila , funcionalizaçüo. adsorçào. 
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l-INTRODUÇÃO 

O cádmio é um metal pesado utili zado cm indústri a tk ..:lclrodcposiç:1o. na composiç;io de diversas li gas resi stentes j 

corrosão. na produção de baterias. cerúmica vítrea. biocidas. pigmentos de tin tas c nonnalrncnlc cstú presente como 
impureza nos processos de fu ndição c rclino de /.inco. chumhn c cobre. Este meta l é muito tóx ico c rode causar vi1rios 
problemas de saúde ao homem como edema c cánccr pulmonar. distúrbios no sistema nervoso central c nos rins. a km 
de provocar perda de ll lfato. redução da produçüo de glóbu los vermelhos c dcscalcilicaçüo dos ossos (Moore & 
Ramamoorthy. 19R4). 

Os métodos de prec ipitação c coprccipitm;ào comumcntc utili zados pelas indústrias não s;io scmpn: eficientes na 
remoção de íons metá licos presentes cm baixa concentração. lk,;sc modo. vúrias pesqui sas vêm sendo desenvo lvidas 
com o objctivo de se empregar trocadores i(l ni cos naturais. ,·omn por exemplo ns argilomincrais . Os argilomincrai s do 
grupo das csmcctitas apresentam um conjunto de características estrutu rais que os tornam atrativos para o 
desenvolvimento de adsorvcntes c compkxos de intcrcalaç;io. /1. partir dos últimos anos. estudos mais aprofundados 
das rropricdades das benton itas vêm despc:rtando interesse crc:sccntc para sua utili /.ação co lllO materiais sorvcntes 
a lternativos para tratamento de cllucnles contaminados com mc:tais pc:sados (Mcrcic:r & Dctcllier. 1995; De Lcon <'I ui .. 
200 1). 

/1. bentonita é uma argila const ituída predt>minantementc pelo arg ilomincral montmorilonita. que apresenta elevada ürca 
superficial específica e alta capacidade de troca catiônica. Este argilomineral é l(mnado por lúmclas paralelas. sendo 
que cada retículo elementar resulta da associaçào de duas lümi nas de tctracdms (s ílica) c uma lümina de octaedros 
(gibbsila hidróx ido de a lu mínio) originando a estrutura do tiro 2: 1 (Mitchcll. 197ú). /1. montmorilonita caracteriza-se 
por apresen tar, dentro de sua estrutura cri stalogrú li ca . o a lumínio substituído parc ia lmente: por Mg ., o u Fc ·'. 
principalmente. Esta subst ituição isomúrlica origina um excesso de ca rga nc:gati va na supcrlk ic das unidades es truturais 
que siio compensadas por cátions. Fsscs c;itions de compensação. adsorvidos na superfície das partículas. podem ser 
trocados por outros cútions. conferindo a este argilomincral a propriedade de troca catii\nica. semelhante às zcó lit as 
naturais (Santos, 19l\9). /l.lém de adsorver por troca catiônica. este mineral pode também lixar íons metálicos pela 
l'o nnação de complexos através das ligaçôes dos grupos -Si -0 · c- /1.1-0 presentes nas hordas dos cristais c tam bém 
nas regiões intcrlamclares (Ccl is <'I ai .. 2000; /\bol ino e! ai .. 200] ). /l.s argilas hcntoníticas são de baixo custo c 
abundância na natureza (Santos. l9l\9) . 

No Brasi l. as reservas desta argila. conhec idas até 2001. totalizaram cerca de](, milhi\es de toneladas. das quais XO'\, 
são reservas medidas segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas c Energia. No 
Estado da Paraíba. municípios de Boa Vista c Cuhati. cst~o concentradas 67"/,, das reservas nacionais c São Paulo. nos 
municípios de Tauhaté c Trcmcmbé. rcsromk por cerca de ~:1% . Estimati vas fe itas no início da década de noventa , 
ava li aram em ce rca de 1.]6 hilhào de toneladas as reservas de hcntonila no mundo: com os EIJ/1. participando com mais 
da metade deste to tal . a cx-lJRSS com aprox imadamente 17'% c o resta nte di stribuído na /l. méri ca Latina c Europa 
(Trindade, 200 I) . 

Estudos já feitos têm mostrado que a argila é um material que apresenta limitaçi\cs quanto ú capacidade de acumtil aç<io 
c selctividadc para a lgu ns tipos de metai s. c que esta limi tação pode se r reduzida atra vés tk trata mentos químicos 
adequados capazes de introduzir gru pos runcionais rcati vos c sc:kti vos na sua supcrlicic c nas rcgiücs intcrlamclarcs . A 
utili zação de mat ri zes hospede iras para a in tc rea la ~·;io de· grupos funcionai s cspccílicos capa/cs de l(mnar complexos 
cslúvcis totn os íons mctúlicos, l: menos reversíve is que os n.:su llantcs da adsorçJo por troca caliúni(a. apareceu a partir 
de 1995. como uma alternativa para o desenvo lvimento de novos materiais adsorvcntc·s. /1. litera tu ra con ta com poucos 
trabalhos que envol vem a si lanizaçào de lilossilicatos através da l(mnaçào de ligaçôcs covalentes com a supcrlicic via 
hidrólise c condensação de silanos modilicados com os gru pos rcativos tai s como amino (-NIIJ c mcrcapto (-SH) 
(Sayi lkan ela!. . 2004). Nesta linha , é grunlk o número de traba lhos existentes que tratam da funcionalizaçào de géis 
de sí lica com us grupos su llidril a c amino pa ra imohilizaçüo de d nions c compostos org;inicos (Walcarius el a/ .. 2004. 
Bois e/ a/ .. 20(J3; Merc icr & Pinnavaia. 199X). 

Ncstc traba lho. l(>i ava liado o potencial da ben tonila oriunda da rcg i<io de Campina Cirande. no Estado da Paraíba. como 
adsorvcnte no seu estado natural c modili cada para íons Cdill) . /1. modilicaç:lo estrutural da arg ila i(>i realizada através 
da ativaçào ácida com úc ido clorídrico c posterior intcrcal a<,:ào do composto .1-mercaptop ropi ltr imctoxissilano. O 
principal objcti vo da in terca lação é aumentar da capacidade: de carregamento da hcntonita c a sua sclcti vidade em 
relação ao ddmio. uma vez que este meta l apresenta uma l(lrtc alinidadc pelo grupo funciona l sultidrila . 
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2- METODOLOGIA 

Foi utili zada uma argila bcntonítica de cor marrom llJrnccida pela Bcntonit União Nordeste S.A. Esta argila é 
proveniente de Campina Grande, Paraíba c trata-se de uma bentonita originalmente policatiônica, com predominância 
de cálcio, tratada com carbonato de sódio com os nome wmercial de Brasgcl. Esta argila I(Ji purificada utili zado-se o 
processo de scdi mcnta<;ào que consiste na preparaçüo de um suspensão com I 'Y., de sólido sob agitação por 30 minutos. 
Posterionncntc, esta suspensão ll>i mantida cm repouso por 72 horas para que as partículas com diâmetro superior a 2 
pm fossem scdimcntadas. O sobrcnadantc lüi separado c centrifugado, sendo o sólido obtido secado em estufa a óO"C 
por ó horas. 

A argila purificada l(>i trauda com úcido para aumentar a concentração de gntros hidroxila na região interlamelar c nas 
bordas dos cristais. A bentonita úcido ativada, denominada de Bent-H. l(>i obtida através do tratamento da bentonita 
sód ica rurilicada com ácido clorítlrico O, 15 moi/L na rrororçào de 2 gramas de argila para cada I 00 mi de ácido. A 
mi stura foi mantida sob agitação por 4X horas ú temperatura de 25 °C c 150 rpm. O processo ut ilizado foi proposto por 
'v1ercicr & Dete ll ic r ( 1995). Ao final do período de agitação a suspensão t{>i filtrada c o só lido lavado com água 
deioni zada até pH neutro. O sólido obtido 1(,; secado cm cstulé1 a 60 "('por 6 horas . 

/\ funcionalizaçiio da argila com o grupo funcional sultidrila ocorreu através da intercalação da argila Bcnt-11, 
previa mente tratada a 100 °C por 6 horas, com composto J -mercaptopropiltrimctoxiss il ano (MPTS) (Sigma·- Aidrich). 
Para cada I grama de argila lknt-11 l(mun util izados 50 mL de wluçào de MPTS a O. I moi /L cm tolueno des idratado. A 
mi stura foi man tida sob agitação por 72 horas sob refluxo c em a tmosfe ra inerte de N2 (Whitc Martins- grau analítico). 
O só lido obtido li>i lavado com tolueno (Sigma Aldrich 99,X %) para retirada do soluto remanescente, em seguida com 
álcool etílico absoluto (Mcrck) c finalmente com úgua de ionizada, filtrado c secado por 6 horas a I 00°C cm ambiente 
inerte . Este método é semelhante ao utili zado por Walcarius (2004) para funcionali zaçào de silicato . 

Os ensaios de adsorçào li>ram realizados cm frascos crlcnmcycrs de 250 mL de capacidade, devidamente vedados, 
contendo 100 mL de solução sintética de nitrato de Cd(ll) (Men:k) com concentração de 50 mg/L. O ajuste de pH foi 
rea li zado com solução de NaOH e HCI O, Imo I/ L. pn:raradas com reagentes grau analítico. Todas as soluções aquosas 
foram preparadas com água dcionizada de IX mO do Milli -Qplus. Foi utilizada concentração de sólido de lg/L para a 
argila funciona lizda c 2 g/L rara amostras de argila natura l. A suspens;\o l(>i mantida sob agitação a 100 rpm (agitador 
com ambiente controlado da Ncw Brunswick Scicntilic) ú temperatura de 25 °(' por 2 horas. Após a agitação, a 
suspensão foi filtrada, sendo a soluç~o analisada por absorção atómica (Esrectrômetro de absor<;~o atómica, modelo 
AANAL YST 300, Pcrkin- Ei mcr, modo chama) para tktcrminaçiio da concentração de íons Cd(ll) após adsorção. 

A carac terização mine ralóg ica da argila c a avaliação da variação dn espaçamento intcrplanar (dn111 ) cm funçãn das 
modificações estruturais f"citas l(mun realizadas por difratnmdria de rains X em equipamento Philips. modelo PW-37 10 
(radiação CuKu, no comprimento de onda/, -· I ,542 À, corrente de JO mA c tensão de 40 kV, varredura com passo de 
0,060 graus/s . A anúlisc mori(Jiógica das argilas Iili reali zada cm microscópio clct rônico de Varredura, marca J EO L, 
modelo JSM -ó:l60LV, com Espectômctro de Raios X dispers ivo cm ncrgia (E DS) acoplado , da marca Thcrmo Noran, 
modelo Qucst. A úrca superficial (S 111 ·1) das amostras foi determinada pelo m0todo BET - Multipoint (Brunauer
Emmett-Tellcr), utili zando equipamento da QUANTACHROME, modelo Autosorb-1. As análises de distribuição 
granulométrica foram reali zadas cm granulômctro a laser da marca C i las. modelo I 064. 

3-RESUL TADOS E DISCUSSÃO 

A Figura I mostra o difratograma de raios X da bcntonita sem nenhum beneficiam ento, como recebida. Foram 
iden tifi cadas as rctlcxõcs características dos argilominerais montmorilonita (d'"" t5,20 À; 20 - ó), com hidratação 
natural e caulinita (d11111 7,20 A; 2fl - 12). Observa-se ainda a presença de impurezas , fonnadas pelo quartzo (d011 3,34 
A: 28 - 27 ). fcldspato (d04o 3,2J A: 20 - 2S ) c cristobalita (d001 4,0ó A: 20 - 22). Na amostra analisada, a montrnorilonita 
é o argil omineral predominante c o quartzo é a impureza presente cm maior quantidade. A presença da cristobalita nas 
esmectitas se deve provavelmente ú sua origem vu lcünica (Rodrigues, 200:1). Este difratograma é típico de uma 
csmcctita dioctaédri ca. A composição mineralóg ica determinada está de acordo com os resultados obtidos por 
Rodrigues (2003) no seu trabalho de caracterização de argilas bcntoníticas brasileiras. Segundo o levantamento 
apresentado por Hanna (2003 ), a argil a bcnton ítica do estado da Paraíba apresenta de 55'X, a 70'Yo do argilomincral 
montmorilonita. 

Após anúlise do difratograma da bcntonita naturaL mostrado na Figura I, verificou-se a necessidade de se purificar esta 
bentonita através da separação dos contaminantes (quartzo c feldspato principalmente) utilizando o método da 
sed imentação jà descrito anteriormente. A separação do argilomincraltomou-sc necessária rara reduzir as interferências 
dos contaminantes no processo futuro de intercalação. Com este procedimento s imples foi possível separar a fração 
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argila como pode ser observada através da evolução dos difratogramas de raios X, mostrados na Figura 2. A etapa de 
peneiramcnto (74 11m) foi suficiente para separar o fcldspato presente na argila. Na Figura 2-b pode-se observar que o 
pico característico do fedspato desaparece, indicando que este constituinte estú presente na !ração mais grosseira da 
argila. Após sedimentação por 24 horas, Figura 2-c, observa-se um decréscimo importante da intensidade dos picos 
característicos do quartzo e após 72 horas de sedimentação, Figura 2-d, não se observam as reflexões características 
dos principais contaminantes presentes na argila natural. A separação das impurezas também pôde ser acompanhada 
através dos resultados da distribuição granulométrica. Através da Tabela I verifica-se uma redução significativa do 
diâmetro médio das partículas de 5,72 11m para 0,90 elm após o processo de purificação. 
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Figura 1- Difratograma de raios X da bcntonita, como recebida (d11,,-15,20Á). 
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Figura 2- Difratogramas de raios X da bentonita no (a) estado natural, (h) após peneira de 741-lm, (c) após sedimentação 
por 24 homs c (d) após sedimentação por 72 horas. 

Tabela 1- Distribuição granulométrica da bcntonita natural c da bcntonita purificada 

Amostra D III D;;;o [)'III D,,.,d,n (pm) 
(!1m) (!1m) (eun) 

Bentonita natural 1,24 4,3X 12,48 5,72 

Bcntonita Eu ri ficada 0,17 0,67 un 0,90 
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A composição química de uma argi la contendo argilomincrais da huní li a das csmcctitas pode variar bastante. Esta 
variação se dcv..: ús substituiçôcs isomór1icas comuns nestes argi lominerais, da variedade dos cátions interlamelarcs 
compensadores de carga c da presença de contaminantes A compos ição química oferece uma boa contribuição para a 
distinção entre os argilominerais pertencentes a esta f:m1ília. A montmori lonita é uma csmcctita dioctaédricas e possui , 
predominatementc, o cátion AI" nos sítios octaédricos, sendo que uma pequena parte desses íons são substituídos por 
ions Mg' ' . A Tabela li apresenta a composição qu ím ica das amostras de bcntonita natura l e bentonita purilicada após 
72 horas de sed imentação. A compos ição obtida é típica de argi la bentonitica e próx imos dos resultados obtidos por 
Rodrigues (2003) no seu trabalho de caracteri zação de argilas bentoníticas bras ileiras. O processo de concentração 
causou uma red ução da razão Siü ~/AI ~ O, de 5,9 para 4,4 devido à remoção do quartzo , principalmente. 

Tabela II- Resultados da análises químicas das argilas 

Amostra Teores encontrados ('Vo) 
Si02 A I ~O, FeO Fc,O, MgO C aO Ti02 Na,O K20 P,Os ppc R 

Bentonita 64,9X 11 ,09 0,59 6,5 1 1,4X 0,3 7 I ,52 I,X I 0,41 <0,01 11,03 5,9 
natural 

Bcntonita 59.02 I 3,45 0, 11 7.97 2.01 0,41 1,67 2,X3 0,24 <0,0 1 11 ,90 4,4 
uri1icada 

R~ razão S iO,/AI,O , ppc perda ao logo a 950°C 

A Figu ra 3 mostra os d ifratogramas !.k raios X das amostras de bcntonita sódica (Bent-Na) c funcionali zada (Bent-SH ). 
Após tratamento térmico a 120 "C observa-se uma contraçào do espaçamento basa l (d001 ) da benton ita sódica para 
12,45 A dev ido à saída das mol~culas de água adsorvida na reg ião intcrlamelar c também da água ligada ao cátion 
intcrlamelar. Já na amostra func ionalizada. não se observa a mesma contraçào do espaçamento basa l (<1,, 11 ~ 15,24 A) 
com n aquecimento. Supôc-sc que a interca lação do MPTS ocorra at ravés da rcaçào de condensação direta entre as 
hidroxilas presentes na superfície ex terna c na região intcrlamelar do argilominera l e as moléculas do organossi lano. As 
moléculas interca ladas lünciona como pilares, mantendo as camadas separadas. Pode-se observar também que a 
mod ilicaçào estrutura l não provocou o colapso da estrutura, pois as rc nexôes característi cas da montmori lonita 
permaneceram. 

da01 =15,24 A 

10 15 20 25 30 
2 Theta 

Figura 3 - Difratograma da Bentonita sódica (Bcnt-Na) c 
funcionalizada (Bcnt-SH) tratadas a 120 °C por 6 horas. 

Tabela III - Área superfi cial específica das argilas. 

SH n 

Amostra (m2/g) 

Bentonita-Na 75 

l:lentonita-H 11 3 

Bcntonita-SH 28 

Através da análise dos dados da Tabe la III observa-se um aumento s ignificativo da área superficia l específica da 
bentonita após ati vação ácida que precedeu a interca lação. Nesta etapa ocorreu a substituição dos ions intcrlame lares 
pelo ion H)O ' e provavelmente dissolução de impurezas. Segundo Diaz & Santos. (200 I), durante o tratamento ácido, 
as bordas dos cristais se abrem e ocorre a quebra de ligações qu ímicas. Todas estas modi1icaçôes causam o aumento da 
área supcrtic ial e vol ume de poros. São estes poros que poss ibilitarão a entrada do composto de intercalação durante a 
etapa de funcionalização. Existe re lato na literatura sobre a obtenção de área superficia l da ordem de 400 m2/g a partir 
da ativação ácida de argi las esmectíticas (Díaz & Santos. 200 I ). Segundo Mercier & Detellier ( 1995) a ativação ácida 
nesse ti po de argi la fltvorecc a quebra de ligações químicas e geram defeitos estruturais que além de aumentar a área 
superfi cial. aumen tam ta mbém a concentração de hidroxi las na região interl ame lar e nas bordas dos cri stais. Foi 
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utilizada uma solução de ácido clorídrico de ba ixa concentração (O. I ~ moi/L) para se evitar a disso lução da fo lha 
octaédrica e o colapso da estrutura. Os dados (IJ Tabela III tamhém mostram que hou ve uma n:duçüo s ignifica ti va da 
área superficial especifica após interca lação do MPTS. Esta redução ocorreu. provave lmente. Lkv ido ao preenchimento 
dos poros pelas molécu las orgânicas do MPTS intercaladas. Res ultado semelhante tlJi obtido por Cclis c colaboradores 
(2000}. que realizaram a funcionali zação da scpiolita através da intercalação de molécu las orgânicas c observaram uma 
redução da área superficial de 350 m2/g para I 07 m2/g. embora a capac idade adSL>r1iva da argila interca lada tenha 
aumentado signifi ca ti vamente cm relação ã nào interca lada. 

A Figura 4 mostra a aná lise de composição obtidas através dn EDS das argilas na forma sódica c após func iona lizaçào 
com MPTS. O espectro correspondente à bcntonita sódica ( Hcnt-Na) apresenta os componentes característ icos desta 
argi la e estão coerentes com os resultados obt idos através das anúlis..:s químicas mostrados na Tabela 11 . Após ati vaçào 
ácida c intercalação observa-se o desaparecimento dos picos caractcrist icos dos ckmentos sódio. cálcio c potússio. 
mostrando que a ativaçào ácida I(Ji dctiva. ou seja os ions destes metais l(mun substituídos por ions H, O ' . como era 
esperado. I~ interessante notar que o pico do ferro não dcsaparec.:u mesmo após purificação ati vação úcida c 
intercalação. Além di sso. os dados da Tabela 11 também mostra m que a hentonita apr<:scnta t.:or de !erro na forma de 
óx ido considerável (- 7'X. ) c que. m.:smo após purificação . .:ste teor não reduziu. Isto sugcr<: qu.: o !erro não só se 
apresenta como part ícu las de óx ido isoladas ou como cát ion de compensação na r.:gião intcrlamclar. mas também 
fazendo parte da cstrutum da argila. provavdmcnt.:. substituindo parcialm.:ntc '' alu mínio nos sítios octaédricos. da 
mesma forma que o magnésio . Nesta mesma figura. ana lisando o .:spcctro relativo ú argila funcionali zada (Bcnt
SH},observa-se a presença do enxo fre. indicando que os grupos sultid rila est:ln pr.:s.:nt.:s na estrutura da argila . 
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Figura 4- Espectroscopia de raios X disp.:rsiva cm energia (EDS) da bcntnnita na timna sódica (Hent-Na} c 
func iona lit.ada ( Hcnt-SII ). 

A Figura 5a mostra uma fotomicrogra tia obtida por micn>scopia dctrônica d.: varredura da argila natura l na forma 
sódica. Nesta imagem. observa-se partículas formadas por grandes aglomerados de pcrtis irregulares c com contornos 
mal detinidos. Pode-se observar a forte tendênc ia :i agregação c o aspecto poroso do material. 1\ Figura 5b mostra uma 
fotomi crogra tia da arg il a funci onalizada. Nest<: caso. observa-se part ic:u las c aglom.:rados de tamanho menores que os 
obtidos para a argila na I(Jrma sód ica . Estas partículas. além de m.:nores são também de espessura mais tina . 1\ 
mod i ticaç~o estrutura l da argi la originou partículas lamelares mais tinas de: dimensões laterais muito grandes 
comparadas à espessura. A bentonita sódica é um materia l ditlcil de se r filtrado por formar com a úgua uma suspensão 
gelatinosa. a secagem é muito lenta c forma aglomerados grandes c coesos depo is de seca. 1\ argila 
organofunc ionalizada é facilmente filtrada. não timna suspensão estáve l c gelatinosa cm meio aquoso. seca rapidame nte 
ao ar c mantém-se na turma de pó após a secagem. 

A região de estabilidade do ion Cd( ll} foi determinda através da construção do di agrama de csp<!ciação E;, x pH obtido 
através do software HSC-Chemistry 4.0. apresentado na Figura 6. Pode-se observar que o ion Cd( 11 } é estável até pH 
próximo de X, O para a concentração de 0,0 I mo i/L a 25 °C. /\c ima deste va lor de pi I, estes ions tendem a se prec ipitar 
como Cd(OH ),. Os ensaios de adsorçào toram. então. conduzidos na l~tixa de pH d<! J.5 a 6 c cnn.:cntraçào de 50 ppm 
(4,5 x I o·\ portanto em eondiçôes adequadas para se evitar a precipitação do ion Cd( ll} . Analisando os resultados 
mostrados na Figura 7, observa-se que o carregamento dos ions cádmio (II) cm argila natura l (Bcnt-Na) c argila 
modificada com MPTS (Bent-SH) to i de 17 mg/g (0. 15 1 mmol} c 42 mg/g (0.374 mmo l/g}. respectivamente em pH 6. 
Este resultado comprova nossa hipótese ini~ial do: que a introduçüu de grupo funcional com afinidade para formar 
complexo com determinados metais na estrutura da argila poderia melhorar a ~apac id adc de adsorçào deste material. 
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Figura 5 Fotomicrogratias (2500 X) obtidas por MLV da Hcntonita natural -Bent-Na (a) c da Hcntonita timcionalizada 
-Bent-SII (h). 

Foi verificado que o pll exerce grand..: inlluência na adsorção do íon Cd(ll) na argila modificada e que a quantidade de 
íons adsorvidos aum..:nta com o aumento do pll . Os resultados indicam ainda que a adsorção dos íons cádmio na argila 
natural c pouw atl:tada pela variação do pi I no inkrvalo estudado. Estas variações na capacidade de adsorçào dos ions 
Cd( 11 ) na argila natural c modificada podem ser justificadas através dos mecanismos envolvidos nus dois casos. 
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Figura 6 - Diagrama d..: cstahilidad..: do ion 
cádmio cm solução aquosa de nitrato lk Cd(ll) 
a I (r2 moi/L, 25 °C obtido pelo software IISC
Chcmistrv ver 4.0. 
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Figura 7 - Efeito do pH na adsorção dos iuns 
cádmio na bcntonita Sódica (-") e bcntonita 

funcionalizada com grupos SH (•) 

Com relação ú adsorçào na argila natural, estudos anteriores já mostraram que u principal mecanismo de adsorçào 
envolvido é a troca catiônica, que é pouu1 aktada pelo pH na condição de baixa força iónica (Strawn et ai., 1999). 
Enquanto que o mecanismo provável envolvido na adsorçào na argila funcionalizada envolve a complexação dos ions 
Cd(ll) pe la sulfidrila conforme cstú mostrado na equação (I): 

M2
. 2R-SII - R-S-M-S-R t 2H . (I) 

Durante o processo de adsorçüo foi n..:co.:ssúrio o ajuste contínuo do pH cm função , provavelmente, da liberação dos ions 
H ao longo da adsorçào. Ana li sando a equação (I);\ luz do principio de Lc Chatclicr, observa-se que quanto maior o 
pH mais o equilíbrio se desloca para a direita c, consequentemente, maior a quantidade de íons cádmio adsorvido. Este 
mecanismo proposto explicaria a grande sensibilidade do processo de adsorçào dos ions cádmio em argila 
funcionali zada com o pH. Resultado semelhante !(Ji obtido por Mcrrificld c colaboradores (2004) que verificaram a 
adsorção de mcrclirio cm géis de quitosana 1\mcionalizada com grupo sulfidrila. Neste trabalho, foi observado a da 
quantidade de rncrclirio adsorvido triplicou ao se elevar o pH de 4 para 7. 
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4-CONCLUSÕES 

A capacidade de adsorção da benlonita natural pode ser melhorada através da modificação estrutural via intercalação de 
compostos organossilanos que contêm grupos funcionais rcativos capazes de formar complexos estáveis com íons de 
metais pesados. Os resultados obtidos neste trabalho sinalizam, de forma positiva, no sentido de que a rot a de 
moditicação estrutural proposta para a bentonila pode ser um caminho promissor para obtenção de um material 
adsorventc com alta capacidade de acumulação e scletividade para ser utilizado cm processos de remediação ambiental. 
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