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INTRODUÇÃO

Ultimamente, a água tem sido um tema muito preocupante. Na região inferior da Bacia do

Rio dos Sinos, chamam a atenção os elevados teores de íons de metais, que quando

ingeridos em grandes quantidades, podem causar danos à saúde. Um dos processos mais

utilizados no tratamento de água é a adsorção, sendo que, recentemente, materiais

precursores que possuem elevado teor de carbono têm sido testados como adsorventes.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo é testar a 

capacidade adsortiva da biomassa obtida 

da erva-mate para a remoção dos metais 

Cu2+, Ni2+ e Pb2+.

METODOLOGIA

A erva-mate foi ativada de duas formas: 

pirólise à 700 oC (CA1) e tratamento com 

ZnCl2 e posterior pirólise (CA2). A Figura 1 

mostra o processo de preparação do carvão 

ativado.

Figura 1 – Preparação do carvão ativado.

Tabela 1 - Parâmetros de análise de adsorção para 

cada metal.

Foram preparadas soluções de quatro 

concentrações de cada um dos metais, as 

quais foram analisadas por absorção 

atômica antes e depois do processo de 

tratamento. A Tabela 1 mostra os 

parâmetros utilizados nas análises.
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Secagem à 

110 oC por 24 

horas

Moagem 

mesh 170

Ativação (pirólise 

à 700 oC e ZnCl2 + 

pirólise)

Lavagem 

do CA2 

com HCl

Lavagem 

com água 

ultrapura

Secagem 

à 110 oC

por 1 hora

Concentrações

do metal (ppm)

Temperatura

de ativação

(oC)

pH

2; 2,5; 3,0; 4,0 700 5

Tempo de 

agitação (min)

Velocidade

de agitação

(rpm)

Concentração

de adsorvente

(g.L-1)

60 120 0,8

RESULTADOS

Figura 2 – Percentual de remoção de cobre, chumbo

e níquel nos dois processos de ativação.

A Figura 1 representa os percentuais de

remoção dos metais analisados. A remoção

do cobre usando-se carvão apenas pirolisado

foi a mais alta, com média de 99,6%, sendo

que esta ativação (CA1) apresentou maior

adsorção nos três casos. Já a remoção com

carvão obtido por ativação com ZnCl2

seguido de pirólise, teve percentuais de

remoção variando entre 20,68% para o

níquel e 88,80% para o chumbo.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a remoção dos metais Cu2+,

Ni2+ e Pb2+ a partir da adsorção com

biomassa obtida da erva-mate se faz muito

eficiente. Constataram-se melhores resultados

no processo de adsorção do cobre, e de

maneira geral, utilizando-se o carvão ativado

apenas por pirólise.
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