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RESUMO

adsorventes comerciais convencionais apresentam
custos que variam de 1,1 O US$/kg (carvão ati vo
vegetal) até 20,0 US$/kg (resinas de troca-iônica), as
turfas apresentam custos muito menores: 0,09 US$/kg.

Turfa de Saquarem!I-RJ foi usada para remover
metais pesados de um efluente ácido oriundo de
mineração de carvão. Resultados de ensaios de adsorção
mostraram a seguinte seqüência de remoção (%):Cu2+
>> Fe 2+ > Zn 2 + > Mn 2 +.

Na situação particular apresentada neste trabalho,
estuda-se a viabilidade técnica de se utilizar uma turfa
oriunda de Saquarema-RJ para remoção de metais
pesados de um efluente produzido por drenagem· ácida
de mineração de carvão (Forquilhinha-SC). Busca-se
também contribuir para um maior conhecimento dos
mecanismos de fixação de metais pesados na interface
turfa/solução e, por conseguinte, gerar subsídios para
melhor controle do processo.

A amostra de turfa em estudo apresenta avançado
estágio de humificação (H8-H9, escala de Von Post),
baixo conteúdo de cinzas (3% ), alto teor de matéria
orgflnica (65,3%), CTC de 53,7 cmol/kg, textura pouco
porosa c baixa área superficial (0,92 m2 /g). Diversos
grupos
funcionais
foram
identiticados
por
espectroscopia no infra-vermelho: carbonila, carboxila,
hidroxila (fenólica e alcoólica) e sulfônico.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

metais
Ácidos húmicos são compostos poliaromáticos onde,
aos anéis benzênicos, encontram-se ligados vários
grupos funcionais de caráter polar, como hidroxila (OH), carboxila (-COOH) e carbonila (-COH). Além
desses, a literatura também prevê que, mediante
condições bioqufrrticas e geológicas favoráveis, outros
grupos funcionais polares contendo enxofre, nitrogênio
e fósforo poderão estar presentes na estrutura dos
componentes das turfas, como -S03H, -CS 2H, -SH, NH3 dos arrtinoácidos, além de fosfatos e hidroxamatos
(Fuchsman, 1980; Stevenson, 1994 ).

INTRODUÇÃO

Turfas são materiais naturais formados a partir da
sedimentação
de
matéria
orgamca
(vegetal)
parcialmente decomposta, em ambiente redutor. Entre
seus constituintes, destacam-se a celulose, lignina e
ácidos húmicos/fúlvicos. A estes últimos, a literatura
aponta como os principais responsáveis por sua notável
capacidade de remover metais a partir de soluções
aquosas (Fuchsman, 1980; Couillard, 1992). Uma
extensiva revisão bibliográfica sobre esta aplicação foi
reportada por Santos ( 1998).

O comportamento ácido de substâncias húmicas é
geralmente atribuído à ionização dos grupos polares
COOH e OH (fenólico) que são predorrtinantes em sua
estrutura, embora outros também possam estar
envolvidos (-OH, -SH, -S0 3 H, -NH etc). Segundo
Szalay (1969), Morgan & Stumm (1991) e Couillard
(1992), a interação entre tais grupos polares e cátions
metálicos constitui fator determinante para que turfas (e
outras substâncias orgânicas presentes na natureza)
sejam capazes de remover metais pesados de etluentes
aquosos, concentrando-os na interface sólido/líqüido

Devido ao fato das turfas exibirem altos teores de
substâncias húmicas, assim como sua grande
abundftncia ao longo de quase todo o litoral brasileiro,
tais materiais apresentam enorme potencial de serem
usados como adsorventes naturais para remoção de
metais pesados de efluentes industriais. De acordo com
dados apresentados por Couillard (1994 ), enquanto
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(turfa/solução). Raciocínio semelhante foi adotado por
Reed e M atsumoto (1993) para explicar mecanismos de
adsorção de cúdmio em carvão ativado.

avançado estado de degradação indicado pelo ensaio
qualitativo de Von Post.
Tabela I - Granulometria da turfa

O fato de um metal (adsorvato) se adsorver na
interface turfa/solução (adsorvente) significa que o
mesmo desenvolveu algum tipo de interação com sítios
dessa interface. Tais interaçõcs adsorvcntc/adsorvato
podem ser de natureza diversa, como: atração
cletrostática, pontes de hidrogênio, rcação química
( complexação, formação de sal, etc) ou intcrações
hidrofóhicas (forças de dispersão de London), etc. A
energia livre total de adsorção (L)Gads) seria, então, o
somatório das diversas contribuições particulares:
L)Gektrostática + L)GPontes de Hidrogénio + L)GQufmica. etc (Parks,
1975).

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA
AMOSTRA DE TURFA

Peneira

Abertura
(mm)

%Retida
(peso)

28

0,590

29,9

65

0,210

17,8

100

0,149

4,6

150

0,105

2,7

200

0,074

2,2

400

0,037

24,2

-

< 0,037

18,6

Total

-

100,0

A amostra apresentou peso cspecí!ico aparente de
3
960 kg/m , valor este inferior ao de outras turfas
brasileiras mais ricas em constituintes inorgftnicos
(cinzas).

A amostra em estudo foi obtida em turfeira
localizada em Jaconé, Município de Saquarcma-RJ.
Informações detalhadas sobre a geologia do depósito
foram publicadas por Martins & Silva ( 1982); enquanto
que os detalhes sobre o processo de amostragem foram
rer ortados por Santos ( 1998).

Os resultados obtidos através de isotermas BET
indicaram que a turfa em estudo é um material pouco
poroso (volume total de poros = 0,0039 cm 3/g),
apresentando poros com diftmetro médio de 171,1 nm e
área específica de apenas O, 919 m2/g.
A caracterização química constou de análises
químicas (absorção atómica, via úmida e esrectrografia
ótica de emissão), an{llise mineralógica qualitativa
(difração de raios-x), microscopi a ótic a e elctrônica de
varredura (acoplada com EDS). A identificação dos
grupos funcionais orgânicos presentes na amostra foi
efctuada com auxílio da espectroscopia no infravermelho .

No local da amostragem, a turfa foi submetida ao
ensaio qualitativo de Von Post (Fuchsman, 1980) para
determinação do grau de degradação/humificação,
recebendo a classi ticação H8-H9, que indica alto grau
de decotnposição de seus constituintes orgânicos
originais. A umidade natural da amostra era de 74% em
peso .
Em laboratório, a turfa foi sec ada cm estufa a 60 °C,
com recirculação de ar. Após secagem, o material sofreu
desagregação em peneiras seguida de homogeneização
cm pilha alongada, de onde foram retiradas alíquotas
para
caracterização
físico-quími ca
c
ensaios
tecnológicos . O teor de umidade das amostras após
preparação (secagem, desagregação e homogeneização)
foi de 10%.

Análises químicas foram executadas de acordo com
as normas da ABNT (NBR8290 e NBR 8299) e ensaios
específicos para material carbonácco (Karr Jr, 197R). Os
resultados encontram-se na Tabela TI, onde se constata
um teor baixo de cinzas aliado a um mais alto teor de
matéria orgftnica, se comparados aos de outras turfas
brasileiras (Caio et alii , 1979). Constituintes menores
foram analisados por espectrograti a ótica de emissão,
onde os elementos Ti , Ba e Mn foram encontrados cm
concentrações acima dos limites de detecç ão do
aparelho.

A caracterização física da amostra constou de
análise granulo métrica (peneiramento ), determinação do
peso específico aparente (picnômetro), assim como área
cspecítica, diâmetro médio e volume dos poros
(isotermas BET).

A composição química das cinzas (Tabela II) se
mostrou coerente com a composição mineralógica da
amostra (obtida por difratometria de raios-X) , onde
foram identificados os seguintes minerais, apresentados
cm ordem decrescente de abundância relativa: quartzo,
feldspatos (ortoclásio, anortita e albita), óxidos de ferr o

Análise
granulométrica
foi
executada
por
peneiramento a úmido, utilizand o-se peneiras da série
Tyler. Os resultados são apresentados na Tabel a I, onde
se veritica que 43% da massa da amostra apresenta
diflmetro inferior a 0,074mm; fato este que corrobora o
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A identi ticação dos grupos funcionais orgânicos
presentes na turfa (Tabela III) foi efetuada por
espectroscopia no infra-vermelho (pastilha de KBr),
utilizando-se espectros catalogados para turfas com grau
de decomposição similar (Mare, Beutelspacher, 1976).
Observou-se grande concordância entre as bandas de
absorção da amostra em estudo com as do padrão
alemão "black peat". Tal similaridade é corroborada
pelo fato de ambas as turfas se situarem no mesmo
intervalo da escala de Von Post para grau de
degradação/humificação: "Black Peat" entre H6 c H I O
versus H8-H9 para a turfa cm estudo.

e/ou titânio (goethita, magnetita, ilmenita e rutilo),
pirita, zirconita e hidroxiapatita. T;ús minerais, quando
observados ao microscópio ótico e cletrônico,
mostraram-se completamente liberados c recobertos
(total ou parcialmente) por matéria orgânica.
Através de microscopia elctrônica de varredura
(acoplada com EDS) foi possível observar partículas
com grande variedade de textura, forma e estágio de
decomposi\,:ão. Partículas maiores (diftmetro superior a
0,590 mm) exibiam textura muito semelhante à de fibras
de celulose, enquanto que as menores exibiam textura
semelhante ü de carvões com mais alto teor de macerais.
Vúrias fotornicrogratias foram reportadas por Santos
( 199X).
Tabela ll -Composição química da turfa e suas cinzas
Espécies
Analisadas

Cinzas

Turra
Carbono
Fixo

Matéria
Volátil

Cinzas

Total

Si02

Al203

C aO

MgO

K20

Fe203

PzOs

S04 2 .

Outros

33.3

63.7

3,0

100

54,6

11.3

3.5

4,3

o.x

9,2

0.3

5.4

.10.6

Teor

(%)

Tabela III- Principais bandas de absorção no infravermelho encontradas para a amostra de turfa.
Atribuições

Número de
Onda
(cm· 1)
3421

Estiramento OH ligado por ponte de hidrogênio de fcnóis; estiramento N-H; contribuição do OH
alcoólico.

2917

Estiramento assimétrico C-H de alifúticos;

1718-1695
-1650
161611623

Estiramento C=O (de grupos carboxílicos e derivados, cetonas)
Estiramento C=O de

~unidas

Estiramcnto C=C de anel aromútico;
estiramcnto C=O de cetonas conjugadas; esliramento assimétrico de íons COO'

1647-1550
1517

Esliramento assimétrico de íons

coo·

Estiramcnto C-H (alifáticos)

1507/1465

Estiramento C=C de anel aromútico

1380-1420

Deformação angular OH, Estiramento C=O de fenóis , deformação angular C-H de grupos CH2 e
CH 3, estiramcnto simétrico do íon coo·
Estiramento anti-simétrico do S0 2

1280-1200

Estiramento C-0

1236

Estiramento simétrico do S0 2

7l)4

Estiramento de 0-S

696
Estirarnento de C-S
Partindo elos resultados apresentados na Tabela III, c'
possível inferir que a superfície da turfa em questão
apresenta anéis aromáticos, aos quais se ligam os grupos
polares: carbonila, carboxila, éteres, hidroxila (fenôlica

'.
e enohca),
sullômcos e sult6x1dos. Espectros de
absorção no infravermelho da turfa em estudo versu s de
outros padrões foram reportados por Santos (1998).
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ENSAIOS DE REMOÇÃO DE METAIS POR
ADSORÇÃO EM TURFA

A interação da turfa com o meio aquoso foi
caracterizada através da medida do pH natural de sua
suspensão e pela determinação de sua CTC (Capacidade
de Troca de Cátions).
Prepararam-se suspensões aquosas de turfa com
variadas concentrações de sólidos (30-100 g/dm\
veriticando-se que, independentemente da concentração
de sólidos presentes nas suspensões, o pH natural das
mesmas variou entre 2,8 e 3,5. Uma vez que as
suspensões foram preparadas com água destilada
(6<pH<7), a redução do pH (aumento da concentração
de H+ em solução) poderia ser explicada pela liberação
do cátion H30+ como resultado das reações de ionização
dos grupos polares sulfõnico (pka=1 ,8) e carboxílico
(pka=4,7) presentes na estrutura da turfa, de acordo com
as reações (1) e (2) abaixo. O termo "sup" é utilizado
para indicar que o grupo funcional se encontrava na
superfície das
partículas de
turfa (interface
turfa/solução) e, portanto, acessível para desenvolver
reação de hidrólise.
-S03H(sup) + H20 <=> -S03- (sup) + H30+(aq)

(1)

-COOH(sup)+ H20 <=> -COU(sup) + H30+(aq)

(2)

A capacidade da turfa de remover metais pesados
existentes em solução foi avaliada através de ensaios de
adsorção. O et1uente utilizado é oriundo de drenagem
ácida de uma mineração de carvão localizada no
Município de Forquilhinha-SC. Os ensaios de remoção
foram executados imediatamente após coleta da amostra
em campo. A composição química do etluente encontrase ilustrada na Tabela V, onde se identitica a presença
de vários metais pesados sendo que alguns deles (ferro,
manganês e zinco) ocorrem em concentrações
superiores às permitidas pelo CONAMA. O potencial
redox (Eh) da solução sugere que os metais cobre, ferro,
manganês e zinco estejam sob a forma bivalente.
Tabela V - Concentração de metais pesados no etluente
da mineração de carvão

A determinação da CTC (Tabela IV) foi realizada
pelo Centro de Pesquisas Pedológicas da Embrapa-RJ,
obedecendo a metodologia padrão para solos (Embrapa,
1979), onde se assume que o somatório das bases (Ca2+,
Mg 2+, Na+ e K+) e ácidos (Al 3+, H+) trocáveis
corresponde à capacidade total de troca do solo.
De acordo com os resultados apresentados na Tabela
IV, veritica-se que a turfa em estudo apresentou um
valor de 'eTC total de 53,7 cmol/kg, que corresponde ao
somatório das bases trocáveis (10,1 cmol/kg) e ácidos
trocáveis (43,6 cmol/kg). De acordo com o critério de
Rump e Krist (1988), a turfa em estudo estaria em uma
faixa intermediária entre solos minerais e os fortemente
húmicos .

AlH
H+
Acidas Trocáveis (H++ AI>+)
CaH
Mg_H
Na+
K+
Bases Trocáveis
(Mg 2+ + Ca2 ++ Na++ K+)
Capacidade de Troca Total
(CTC)

Concentração no
Etluente
(mg/dm3)

Limite Máximo
(CONAMA)
(mg/dm 3)

Arsênio

0,009

0,5

Cádmio

0,010

0,2

Chumbo

< 0,05

0,5

Cobre

0,29

1,0

Ferro

386

15,0

Manganês

10,50

1,0

Zinco

5,97

5,0

Eh

0,56V

-

pH

2,49

5-9

Ensaios de remoção dos metais pesados por
adsorção em turfa foram executados em béquer, sob
agitação constante (agitador magnético) e à temperatura
ambiente (22-23 °C). A concentração de sólidos adotada
foi de 50 g/L. Todos os ensaios foram iniciados em
pH=2,49 (pH natural) ; enquanto que o potencial de oxiredução (Eh) foi de 0,56 volt. O tempo de contato
turfa/efluente foi de 180 min, com amostragens
periódicas da solução a cada 60 min. T ais amostras
eram centrifugadas e o sobrenadante submetido a
análises químicas por absorção atômica.

Tabela IV- Cátions trocáveis da turfa (pH=3,5)
Cátions Trocáveis

Espécie

Quantidade Trocada
(cmol/kg)
17,7
25,9
43,6
1,5
7,5
0,89
O, 18
10,1

Antes dos ensaios de adsorção, a turfa foi submetida
a peneiramento em peneira de abertura de 0,590 mm. A
fração retida (diâmetro maior que 0,590 mm) foi
cominuída em gral de porcelana, sendo então
incorporada à fração passante em 0,590 mm.

53,7
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Os resultados são apresentados nas Figuras 1 e 2,
onde se verifica :
i. No tempo de contato de 60 min, a remoção de
todos os cátions foi favorecida; remoção esta,
acompanhada de um decréscimo no pH da solução (de
pH=:2,49 para pH=2,34 ). Tal comportamento sugere que
ocorreu uma troca entre os íons H+ existentes na
interface turfa/solução e os cátions metálicos presentes
em solução;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da literatura corrente reportar intensivamente
o uso de turfas como adsorventes naturais para a
remoção de metais pesados de efluentes industriais,
pouca informação tem sido apresentada no que concerne
às características da amostra e sua provável iní1uência
na adsorção de determinados metais.
No presente estudo, trabalhou-se com uma turfa que
exibia avançado estágio de degradação (H8-H9 na
escala de Von Post), granulometria tina, elevado teor de
matéria orgânica (65,3%), baixo teor de cinzas (3%),
CTC de 53,7 cmol/kg, textura pouco porosa e pequena
área específica (0,92 m2 /g). Identificaram-se também os
principais grupos funcionais orgânicos presentes na
amostra de turfa (carboxila, carbonila, fenol e
sulfônico), grupos estes apontados em literatura como
capazes de influenciar o desempenho da turfa como
adsorvente de metais pesados. A hidrólise de alguns
desses grupos (COOH(sup) e S0 3H(sup)) pode ser
responsável não só pela geração de sítios ativos na
interface turfa/solução, como também pela liberação do
cátion H+ que irá tornar mais ácido o pH de suas
suspensões aquosas (pH natural entre 2,8 e 3,5).

ii. Entre 60 e 120 min, ocorreu estabilização tanto da
remoção dos cátions quanto do pH da solução,
sugerindo que ocorreu saturação do adsorvente;
iii. Entre 120 e 180 min, ocorreu dessorção de Zn 2+ e
Mn +, provavelmente deslocados por Cu2+. O pH caiu de
2,36 para 2,30, indicando que a troca entre H+ e cátions
metálicos ocorreu provavelmente em pequena extensão;
2

iv. Independentemente do tempo de contato
turfaleí1uente, é possível identificar a seguinte ordem de
afinidade pelo adsorvente: Cu2+>> Fe2+>> Zn 2+ > Mn 2+.

~·~~---,-E~~
I)

50

100

150

Ensaios de adsorção com um efluente real
apresentaram uma série decrescente de afinidade dos
cátions metálicos pela turfa: Cu2+ >> Fe2 + > Zn 2+ >
Mn 2+. Tal série poderia ser explicada em termos do
maior ou menor caráter covalente das interações entre
os referidos cátions (ácidos de Lewis) e respectivos
ligantes (bases de Lewis) existentes na interface
turfa/solução (principalmente oxigênio presente nos
grupos funcionais polares). De fato, o "índice de
covalência" e também o caráter "soft" de Pearson para
tais metais obedece à mesma série decrescente- Raspor
(1991), Morgan & Stumm (1991).

200

Tempo (min)
l-o-cobre -6-Ferro

~Manganês

---Zinco

I

Figura I - Remoção de metais pesados versus tempo de
contato.
2,6

2,5

:z..

2,4
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