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RESUMO 

São apresentados nesse trabalho os resultados obtidos na avaliação da adsorçào de metais pesados, utilizando o 
carvão ativado de ossos bovinos produzido pela Bonechar - Carvão Ativado do Brasil. Os metais investigados 
foram: Zn, Cu, Cd, Co, Pb e Ni, comuns em efluentes da indústria minero-metalúrgica. Ensaios de adsorção em 
batel ada foram realizados em temperatura ambiente (28"C) em crlenmeycrs de I OOml, conforme a granulometria do 
carvão, ( -6+ 16) mcsh Tyler ou ( -20+40) mesh Tylcr, respectivamente, mantendo-se uma relação sólido-líquido 
inicial de IOmg/1. A concentração dos metais em solução foi determinada por espeetrofotometria de absorção 
atómica. Os níveis de remoção observados para todos os meta is avaliados (Zn. Cu, Cd, Co, Pb c Ni) foram 
satisfatórios comparados a outros carvões. O carvão de granulometria mais fina apresentou uma capacidade de 
remoção maior do que aquele de granulomctria grosseira. Atingiu-se níveis de concentração próximos aos padrões 
de lançamento de efluentes contendo metais em cursos d 'água, determinados pela DN 10/86 do COPAM -MG. Os 
resultados obtidos apontam numa pérspcctiva promissora de aplicação do adsorvente no tratamento de efluentes 
líquidos industriais contendo os metais pesados avaliados. 

PALAVRAS-CHAVE: carvão de ossos bovinos, adsorçào, tratamento de efl uentes, meta is pesados 
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1. INTRODUÇÃO 

Incluída , tinalmentc, como uma etapa do processo industrial, a etapa de tratamento dos efluentes gerados nos 
processos industriais, assume seu merec ido grau de destaque. A assoc iação das etapas de tratamento de efluentes 
com o processo industrial decorre da necessidade de uma utilização racional dos recursos natura is. a água. no caso. 
Os padrões de lançamento de etluentcs se tornam cada vez mais restritos. aliados à necessidade de reciclar a água. 
recurso limitado, preservando consequentemente mananciais e também propiciando uma cfetiva utili zação desse 
recurso. Revisada recentemente, a leg islação brasileira (Resolução n" 357. CONAMA , 2005) no aspecto referente 
aos metais pesados ainda é menos restritiva do que a legislação estabelecida no estado de Minas Gerai s (Deliberação 
10/86 COPAM-MG). 

Mais do que tratar efluentes, hoje, o projeto de processos passa pela concepção consciente, observadora, quando já 
se deve fazer opções visando a redução da geração de efl uen tes na fonte , a redução de sua complex idade, através da 
segregação de correntes c da substituição de matérias-primas c insumos. Entretanto, para a lcançar elevadas taxas de 
reciclo de água nos processos, necessita-se de utili zação de técnicas mais potentes, no que se refere às concentraçôes 
residuais dos elementos tóxicos no etluentc tratado. Quando se trata de metais pesados. essas concentrações devem 
alcançar ní veis extremamente baixos. para possibilitar um reciclo que não comprometa o dcsempenho das operações 
do processo. 

O tratamento de efluentes industriais deve ser concebido de forma a propiciar a maior cti c iêneia de remoção dos 
constituintes indesejáveis a um custo baixo. De forma geral, inclui etapas. denominadas de tratamento primário, 
secundário, terciário c quaternário (Belhatcche. 1995). O tratamento primário envolve processos ti sicos para 
remover sólidos grosseiros e óleos. O secundário se destina à retirar materiai s solúveis que não podem ser 
removidos por métodos mais simples. Numerosas são as técnicas aplicáve is. dependendo do tipo de contaminação. 
Tratamento terciário e quaternário são etapas de polimento do efluente, para remover contaminantes específicos não 
removidos nas etapas de tratamento primário e secundári o, sendo que técn icas mais avançadas wis como adsorçào. 
troca iónica, osmose revcrsa , ultrafiltração, clctrodiálisc podem ser empregadas (Sonumc & Gathc. 2004 ). 

Em se trat ando de metais pesados, a sua remoção de efluentes se dá nas etapas de tratamento secundári o c, muitas 
vezes, requer a adoçào do tratamento terciário para o alcance dos padrões estabelecidos na legislação ambiental. 
Convencionalmente. a remoção de grande partc do conteúdo de metais dissolvidos se dá pela precipitação de 
hidróxidos metálicos, atra vés da adição de um agente alcalino que eleva o pH do meio até va lores nos quai s os 
mesmos apresentam reduzida solubil idade. Entretanto, muitas vezes, dependendo do metal c das características 
químicas dos ellucn tes, não é possível alcançar os padrões de lançamento estabelecidos pela legislação. É 
exatamente nesses casos que a adsorçào apresenta aplicação. uma vez que a concentração final do metal no efl uente 
tratado depende da atinidade do adsorvente pelo meta l, que varia enormcmentc de um material para outro. 
Adicionalmente ao tratamento de efluentes a adsorção também pode ser empregada como uma técnica para 
remediação na imobilização de espécies " in si tu". Inúmeros estudos tem sido real izados utilizando diversos tipos de 
adsorvcntcs. orgânicos (ca rvão ativado, biomassas) c inorgânicos (zcólitas , argi las) (Ak lil et. a i , 2004). É nesse 
contexto que se insere o presente traba lho. através da util ização de carvão de ossos bovinos na remoção de metais 
presentes cm soluçôcs aquosas. O objetivo desse trabalho é ava li ar a utilização de um carvão produzido por empresa 
brasileira, a partir de resíduos da indústria fri gorí tica, na remoção de metais pesados presentes cm soluções aq uosas 
comuns na indústria minero-metalúrgica. Esse traba lho se insere cm um projeto mais am plo que visa à aplicação do 
material tanto no processo de tratamento de efluentes como um todo, como também na remediação "in situ" de áreas 

contaminadas. 

2- ADSORÇÃO EM CARVÃO DE OSSOS 

A habilidade do carvão de ossos na remoção de cor na indústria do açúcar é conhec ida desde o sécu lo XIX, tendo 
s.ido seu uso no retino e clarificação do caldo de açúcar patenteado por John Martineau cm 181 5. sendo atualmen tc 
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largamente usado wm esse fim (Wilson et. ai, 2003). Atualmente a expansão de sua utili711Çào ao tratamento de 
efluentes líquidos contendo outras classes de contaminantes, como meta is, por exemplo, vem sendo investigada. 
Muitos trabalhos têm sido publicados, com aplicações na remoção de diversos metai s (Dahbi, et ai., 1998, Wilson 
et. ai, 2003; Choy et. ai., 2003 c Ko et ai., 2004). 

O carvão de ossos bovinos é produzido a partir da pirólise dos ossos moídos a 800"C em atmosfera com 
concentração limitada de oxigênio. Ao passo em que os carvões ativados convencionais apresentam 
majoritariamente carbono, o carvão de osso apresenta somente cerca de I 0% p/p de carbono. O restante é 
constituído, principalmente, de hidroxiapatita e quantidades menores de carbonato de cálcio. A presença do 
carbonato de cálcio confere uma característica alcalina ao carvão. 

Wilson et. ai (2003) ava liaram a adsorção de cobre e zinco por carvão de osso Brimac 216 20/60 (250-850 11m) 
utilizando 20 mg/ml de carvão em soluções contendo de 0-4000mg/l Cu e 0-2000 mg/1 Zn preparadas a partir de 
seus nitratos, durante 120 minutos, sem ajuste do pH das soluções. Os autores observaram um bom ajuste da 
isotcrma de Langmuir (cq.l) aos resultados obtidos para os dois metais, tendo sido determinadas capacidades 
máximas de adsorção de 27± l ,3 mg/g e 24 ±3,0 mg/g para o cobre c zinco. respectivamente. 

Cc/Qc = (I /Kt) * Qmax + Cc/Qmax 

Onde: 
Ce: concentração de equilíbrio (mg/1) 
Qc: quantidade adsorvida por massa de adsorvcnte(mg "'""'/g,"'"'""'"") 
Qmax; quantidade máxima adsorvida por unidade de massa (mg/g) 
K,_: Constante de Lan!,'lllUir (con siderada como uma medida da energia de adsorção) 

(cq.l) 

Já Ko et. ai. (2004), observaram um tempo de equilíbrio bastante elevado (72 horas) trabalhando com o mesmo 
carvão de osso (Brimac 216 20/60) em meio sulfurico, pH 5 para os metais cádmio, cobre e zinco a partir de seus 
sulfatos. Concentrações dos metais em solução aquosa na faixa de 0-90 mg/1 foram avaliadas. Nesse estudo utilizou
se 5 mglml de carvão a 20"C. O modelo de Langmuir representou bem os dados obtidos e determinou-se 
capacidades adsorptivas de 53 .6 mg/g; 45.0 mg/g c 33,0 mg/g para os metais cádmio, cobre e zinco , 
respectivamente. Esses valores são bem mais altos do que aqueles encontrados por Wilson et. ai (2003) que 
trabalharam em meio nitrato. Também, o tempo de alcance de equilíbrio foi substancialmente mais elevado (de 2 
para 72 horas ). Os dois trabalhos di fe rem basicamente na concentração sólido/líquido (20 mg/lno primeiro e 5 mg/1, 
no segundo) e também na caracterí stica do meio (nitrato no primeiro, sem controle de pH e sulfurico no segundo c 
pH 5). Divergências são encontradas na literatura o que aponta na necessidade de estudos nessa área antes da 
viabilização de aplicações industriais. 

3-METODOLOGIA 

O carvão de osso cm estudo foi fo rnecido pela Boncchar Carvão Ativado do Brasil- Maringá- PR cm duas 
granulometrias distintas. As principais propriedades do materi al foram fornecidas pelo tàbricantc c são apresentadas 
próximas aos resultados para viabilizar um melh or entendimento do artigo. O carvão foi caracterizado quanto à sua 
densidade, morfologia (Microscópio Eletrônico de Varredura, marca JEOL, modelo 6360LV) e presença de fases 
cristalinas (Dirratômctro de raios- X Philips-PANalytical PW 171 O, equipado com câmara de textura). Ensaios de 
adsorção em batclada foram realizados cm temperatura ambiente (28°C) cm crlenmcycrs de lOOml , conforme a 
gran ulomctria do carvão, ( -6+ 16) mesh Tyler ou ( -20+40) mesh Tylcr, respectivamente, mantendo-se uma relação 
sólido-líquido inicial de I Omg/1. 
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Inicialmente o carvão foi seco em estufa, a 12ü"C, durante 2 horas. para remoção da umidade. Nenhum pré
tratamento foi efetuado. A seguir, o carvão foi colocado cm dessccador. As amostras de carvão foram pesadas e 
colocadas no crlenmeyer contendo o efluente sintético (solução aquosa do metal de pH=4.0). Foram utili zados sa is 
p.A. no preparo das soluções (sulfatos. com cxceção do Pb, para o qual toi utilizado o nitrato de chumbo). O pH foi 
ajustado com ácido sulfúrico e no caso do chumbo, com ácido nítrico. Os erlcnmcycrs foram colocados cm sistema 
de agitação de frascos c amostras de 5 mi foram retiradas nos tempos de 15. 80. 100, 120 c 140 minutos. Ao final do 
ensaio a suspensão foi filtrada a vácuo utilizando um compressor (Compressor Aspirador, marca DIA-PUMP, 
modelo CA). A concentração dos metais em solução foi detcnninada por cspcctrofotometria de absorção atômica 
(GBC 932 plus). Ensaios em branco (solução isenta de metais e carvão) também foram realizados . A tabela I 
apresenta um resumo dos ensaios realizados para os metais Zn, Cu, Coe Cd. Pb e Ni. 

------·----- . ___ ]i!be l a.!.~f.'?.l19ições_opc~acio21<li~c!.()~ .t:;!l~.<l[()S .dc adsorçào ------···· 

I Van ável Nivets -~~ : CÕ~Zentração mtctal -~-·~;e.tál I 00 - - - r300-- --· -- ------

(mg/1) -- -- -·--- - - · __________ . _______ .\ ------ - -- ---- - -· ----· 
·_ç; ranul~etri<~_<l()_carvào_ {_mesJ:t.L_ (-6+1.§1__ _ _ ___ ____ _ ! (-20+40) ____ _ _ _ 
:Tcmpo(mmutos) 15.80 100, 120_~-~~_(),_ ____ _ __ 

As isotermas de adsorção para o zinco nos carvões de duas granulomctrias distintas toram determinadas utilizando
se um tempo de contato de 220 minutos. para garantir o alcance do equilíbrio. Os ensaios foram realizados cm 
duplicata. 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1- Caracterização do carvão de osso bovino 

As amostras de carvão foram recebidas em duas granulometrias, denominadas carvão grosso (-6+ 16) mesh Tyler c 
fino ( -20+40) mesh Tyler c apresentaram baixa umidade, 2,9 % e I ,3% respectivamente, coerentes com o va lor da 
especificação fornecida pelo fabricante ( <5'Yo). Segundo o fabricante, o carvão possui as características descritas na 
Tabela II. Esses valores estão de acordo com valores típicos apresentados por Wilson et. ai (2003), diferindo apenas 
por apresentar urna área superficial específica duas vezes maior do que a do carvão avaliado por esses 
pesquisadores. 

Tabela 11 . Análise química do carvão de osso bovino 50 mcsh Tylcr. 

Propriedade 

Carbono 
Cinza solúvel em ácido 

Fosfato tricálcico 
Carbonato de cálc io 

Sulfato de cálcio 
Área superficial específica total (BET) 

Ferro 
Tamanho de poro 
Volume de poro 

Umidade 

Especificação 

9 - 11% 
<3% 

70 -76% 
7 - 9% 

0,1 - 0.2% 
200 m2/g 
< 0,3'Yr> 

7,5 - 60000 nm 
0,225 cm'lg 

<5% 

As fi guras I (a) c (b) retratam a porosidade e a irregularidade da supertlcic do carvão grosso, respectivamente. As 
mesmas características podem ser observadas nas figuras 2 (a) c (b) para o carvão tino. Através das 
microfotografias, veri ficou-se visua lmente que o carvão tino possui uma supcr11cic mais irregular que o carvão de 
granulometria mais grosseira. Particulas finas de carvão, aderidas à supcrticic do mesmo foram observadas. uma vez 
que o mesmo não sofreu nenhum tipo de pré-tratamento anterior à análise. 
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A identificação ponrual de elementos químicos na superficie do carvão efcruada por EDS (figura 3) para diversas 
regiões do material evidenciou a presença de elevados teores de fósforo e cálcio. Isso é coerente com a origem do 
material (osso) e com a literatura. A difração de raíos-X indicou que a fase portadora é a hidroxiapatita, mais uma 
vez confirmando o descrito pela literatura (Wilson et.al., 2003). 

(a) (b) 

Figura 1- (a) c (b). Microfotografias do carvão grosso. Imagem de elétrons secundários. 
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Figura 2- (a) e (b) Microfotografias do carvão fino. Imagem de elétrons secundários. 
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Figura 3. Análise de EDS do carvão fino na região C. 

4.2- Ensaios de adsorção 

As Figuras 4 e 5 apresentam a % de remoção do metal alcançada em fimção do tempo do experimento para a 
concentração inicial de IOOmgll do metal. Verifica-se que o tempo de 140 minutos é suficiente para o alcance do 
equilíbrio. Resultados similares em termos de tempo de equilíbrio foram obtidos para concentração inicial do metal 
de 300mgll. De forma geral, os Di veis de remoção de Pb, Zn, Cu e Cd foram superiores aos de Co e Ni. 

Observou-se uma redução de massa do carvão da ordem de 4% nos experimentos, devido à dissolução de alguma 
fase presente no mesmo. O carvão de granulometria mais fina apresentou de forma geral uma capacidade de 
remoção maior do que aquele de granulometria grosseira. Concomitantemente, o pH das soluções subiu de 4,0 
(valor inicial} para 6,1 (O,Sg/50 mi) e para 8,2 (I g/100ml}, provavelmente devido à dissolução do carbonato presente 
no carvão. Cabe ressaltar que essa elevação do pH do meio possibilita também a precipitação de alguns hidróxidos 
metálicos. Sabe-se que o pH no qual se tem uma significativa precipitação do Zn, Cu, Pb e Cd (variável com a 
concentração do metal} é inferior ao pH de precipitação do cádmio e do cobalto. Isso indica que a remoção do metal 
da solução ocorre através de uma combinação de adsorção e precipitação. A adsorção ocorre wna vez que o 
carbonato presente não é suficiente para gerar uma alcalinidade suficiente para haver uma remoção apenas por 
precipitação do metal. 
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Figura 4- % de Adsorçào de metais em função do tempo. pH inicial~,0, Granulometria fina,Ci= 1 OOmg/1. 
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Figura 5-% de Adsorção de metais em função do tempo. pH inicial=4,0, Granulometria grosseira, Ci• l OOtngll. 

Para gerar a isoterma de adsorção do zinco mostrada na figura 6, foram realizados experimentos de adsorçào com 
tempo de 140 minutos com várias concentrações iniciais (50 mgll, 100 mg/1, lSOmg/1, 200 mg/1, 250 mg/1 e 300 
mg/1) utilizando-se carvão de osso bovino fino e grosso. A figura 6 apresenta a quantidade de metal removida por 
unidade de massa do carvão cm função da concentração de cquilt'brio. Foi testada a adequação de dois modelos de 
adsorção: Freundlich e Langmuir. O modelo de Langmuir (eq.l) se adequou bem para representar os dados obtidos 
para a faixa de concentração de equilíbrio esrudada (0-150mgll) assim como também observado por Wilson et. ai 
(2003), que obtiveram um bom ajuste desse modelo. 
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Figura 6- lsoterrna de adsorção do zinco (28"C) em meio sulfúrico, pH inicial4, em carvão de osso fino c grosso 

A quantidade máxima de adsorção determinada pelo ajuste da isoterrna de Langmuir foi de 25,3 mg/g (carvão fino) 
e 22,8 mg/g (carvão grosso). Esses valores também são coerentes com aqueles determinados pelos autores Wilson 
et ai (2003), igual a 24±3 mglg. 
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Ko et. a!. (2004) obtiveram quantidades adsorvidas por massa de carvão mais elevadas do que no presente trabalho c 
também no trabalho de Wilson et. al.(2003). Isso pode estar relacionado com o filio de que nos ensaios ctctuados por 
estes autores, o pH dos ensaios variou entre 5, I e 5,5, enquanto no presente estudo observou-se uma elevação do pH 
do meio. Isso pode ter levado à um bloqueio parcial dos poros do carvão, reduzindo, portanto sua capacidade 
adsorptiva. Segundo a literatura (Aklil et.al , 2004), a fàsc tostatica apresenta papel muito importante na adsorção 
sendo co-responsável pela remoção dos metais. Estudos de adsorção de metais cm rocha f(Jstatica calcinada apontou 
esse material como um eletivo adsorvcntc para chumbo. cobre c zinco, com capacidades adsorptivas máximas de 
89,29; 32. I 5 e 23,70 mg Mctal/g carvão, determinadas a partir do modelo de adsorçào de Langmuir. que se adequou 
para representar os resultados experimentais (Aklil et. ai., 2004). 

5- CONCLUSÕES 

Observou-se que o carvão de ossos produzido no Brasil apresenta características similares ao importado. com 
desempenho similar na adsorção de metais. O modelo de adsorção de Langmuir representou bem os resultados 
experimentais observados. Os resultados apontam numa perspectiva de utilização do carvão de osso no tratamento 
de efluentes líquidos industriai s contendo metais. Observou-se uma remoção satislàtúria dos metais Zn, Cu, Cd, C o, 
Pb c Ni , comumcnte presentes cm efluentes da indústria minero-metalúrgica. A aplicação industrial ainda demanda 
estudos adicionais. principalmente para wrilicar a estabilidade de imobilização dos metais no carvão c o 
estabelecimento de parümetros de processo cm escala contínua. 
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