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O estudo das turfas é um tema de interesse cm razão de sua freqüente presença na natureza c inúmeras 
possibilidades de aplicação. As turfas consistem de um material complexo cujos principais constituintes são as 
ligninas, a celulose, os ácidos húmicos (AH) c fúlvicos (AF). Esses constituintes, especialmente os dois últimos, 
possuem grupos funcionais polares, tais como carboxílicos c fenólicos, de grande rcatividade e que atuam nas 
rcações de troca iônica, fazendo com que o potencial de adsorção das turfas para sólidos específicos, tais como 
metais e moléculas orgânicas polares, seja muito alto. Essa propriedade tem conseqüentemente estimulado 
estudos sobre a aplicação da turfa como um agente para a purificação de efluentes aquosos contaminados. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de remoção de metais contidos em um efluente ácido usando dois 
diferentes tipos de turfa (turfa decomposta - TO c turfa fibrosa - TF, de acordo com a classificação de Von 
Post). As amostras estudadas foram obtidas de uma turfeira localizada no município de Balneário Arroio do 
Silva, no sul de Santa Catarina, no Brasil. Para a caracterização morfológica, estrutural c espectral das amostras 
foram empregadas análises através de microscopia cletrônica de varredura (MEV), análise elementar (CHNS) c 
espectroscopia no infravermelho (EIV), tanto antes como depois dos ensaios de adsorção com os metais. Para a 
determinação da concentração de metais no efluente antes e após os ensaios de tratamento foi utilizada a 
espectrometria de absorção atômica (EAA). Dos resultados da MEV constata-se uma grande heterogeneidade de 
tamanho, textura c estágio de decomposição, encontrando-se inclusive estrutura cclulósica remanescente da 
madeira nas amostras estudadas. A EIV confirma que os principais constituintes da turfa são os AH e AF. A 
interpretação das bandas de absorção mais importantes demonstrou que a matéria orgânica da turfa é composta 
basicamente por anéis aromáticos, aos quais se ligam a grupos polares, além da presença de hidroxilas, tanto nas 
estruturas fenólicas, quanto nos álcoois. Os ensaios de adsorção apresentaram diferentes intcrações entre os 
diferentes íons metálicos e os dois tipos de turfas. A eficiência da adsorção de íons metálicos pode ser explicada 
cm parte pela disponibilidade tisica na superficie da turfa . 

Palavras-chave: turfa, metais pesado, efluente ácido. 

Área Temática: tratamento de efluentes. 
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INTRODUÇÃO 

O lançamento de metais por descargas de efluentes industriais c esgotos domésticos nos corpos d'água 

vem aumentando muito nos últimos anos, comprometendo assim a qualidade dessas águas. Atualmcntc, os 

métodos existentes para a redução da concentração desses metais apresentam dificuldades de aplicação c custo 

elevado. A adsorção desses metais representa uma etapa importante no controle da poluição das águas, e nos 

últimos anos, a turfa tem sido freqüentemente estudada como uma alternativa tecnológica de utilização como um 

bioadsorvcdor de baixo custo (Couillard, 1994, Brown et al., 2000). 

A turfa é uma mistura do material formado pela decomposição de restos vegetais c de material mineral 

acumulado no fundo de lagoas c depressões alagadas nas áreas ribeirinhas. Suas propriedades dependem de 

vários fatores, incluindo os parâmetros ambientais sob as quais ela foi gerada, o seu grau de decomposição c do 

método de coleta (Bélanger et ai., 1987). É um material complexo, que possui como principais constituintes as 

ligninas, a celulose, os ácidos húmicos (AH) e fúlvicos (AF) (Brown et al., 2000). Esses constituintes 

especialmente os dois últimos possuem grupos funcionais polares, tais como carboxílicos c fenólicos, de grande 

reatividadc c que atuam nas reações de troca iónica, fazendo com que o potencial de adsorção das turfas para 

sólidos específicos, tais como metais c moléculas orgânicas polares, seja muito alto. Essa propriedade tem 

conseqüentemente estimulado estudos sobre a aplicação da turfa como um agente para a purificação de efluentes 

aquosos contaminados (Brown et al., 2000). A capacidade de adsorção das turfas é dependente das propriedades 

químicas dos efluentes aquosos tais como: pH, força iónica, concentração dos ligantes orgânicos, inorgânicos c 

metálicos (Ringqvist Obom, 2002). 

O mecanismo para o processo de adsorção tem sido explicado como uma reação química na qual os 

grupos funcionais polares da turfa formam complexos organo-mctálicos ou reaçõcs de troca iónica (Couillard, 

1994). Essas interações parecem ocorrer através de várias formas: (I) troca iónica com os íons hidrogênio 

encontrados nos grupos carboxílicos, hidroxilas fenólicas c hctcrocíclicas; (2) intcração dos cátions metálicos 

para formar complexos quelatos; (3) formação de ligação de hidrogênio entre os cátions polivalentes c os grupos 

hidroxila, da lignina, celulose e hcmicclulose dentro de sua estrutura porosa; (4) formação de ligações cátion

ânion, devido a presença de grupos que podem coordenar com os átomos de oxigênio não saturados; c (5) 

adsorção física (Martin, 1991). A quelação c a formação de outros complexos pelas ligações químicas durante a 

adsorção são consideradas as principais intcraçõcs entre os grupos polares c a turfa (Martin, 1991 ). 

Sabendo-se que a região sul catarinense possui expressivas reservas de turfa, inclusive situadas na 

mesma micro-região onde estão instaladas as atividadcs da mineração de carvão, tornam-se ainda mais 

promissoras as possibilidades de utilização desse material para o tratamento da drenagem ácida gerada por essa 

atividadc. Com o propósito de aumentar o conhecimento com relação ao potencial de adsorção das turfas para 

alguns metais presentes cm um efluente ácido, alguns estudos foram realizados de modo a comparar os 

resultados obtidos antes e depois da adsorção. Para a caracterização morfológica, estrutural c espectral das 

amostras foram empregadas análises através de microscopia clctrónica de varredura (MEV), análise elementar 

(CHNS) c espectroscopia no infravennelho (EIV), tanto antes como depois do processo de adsorção com os 

metais. Para a determinação da concentração de metais no efluente antes c após os ensaios de tratamento foi 

utilizada a espectrometria de absorção atómica (EAA). 
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DESENVOLVIMENTO 

Amostragem 

As amostras cm estudo foram obtidas cm uma turfeira localizada no município de Balneário Arroio do 

Silva, no sul de Santa Catarina, no Brasil. No local de amostragem a turfa foi submetida ao ensaio qualitativo de 

Von Post (1924) para determinação do grau de degradação/humificação. Neste ensaio a turfa é classificada de 

acordo com uma escala visual após um teste que consiste cm espremer uma amostra fresca c molhada na mão c 

observar o aspecto do material que flui entre os dedos e o que fica retido (Von Post, 1924). 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A caracterização morfológica e a análise quantitativa dos diferentes elementos presentes nas amostras 

de turfa foram obtidas através de micrografias elaboradas cm um Microscópio Eletrônico de Varredura, modelo 

Philips XL 30, acoplado com microssonda de energia dispersiva, de fabricação EDAX. 

Análise Elementar (CHNS) 

A composição elementar das amostras de turfa foi determinada em um Analisador Elementar CHNS 

Cario Erba 11 00 da Central de Análises do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) . 

Ensaios de Adsorção (EA) 

As análises de remoção de metais por adsorçào em turfa foram realizadas em um béquer, sob agitação 

constante c à temperatura ambiente. A concentração das turfas foi de 50 g L-1
, em seu pH natural. O tempo de 

contato turfa/efluente foi de 3 horas, com amostragens periódicas da solução a cada 1 hora. As amostras foram 

centrifugadas e o sobrcnadante submetido a EAA. O efluente utilizado é proveniente de drenagem ácida de uma 

mineração de carvão localizada no município de Forquilhinha, no sul de Santa Catarina, no Brasil. Os ensaios de 

adsorção foram realizados imediatamente após a coleta do efluente. 

Espectroscopia no Infravermelho (E/V) 

Os espectros no infravermelho ( ~ 2 mg da fração cm pastilha de KBr) foram registrados em um 

cspcctrofotômctro com Transformador de Fourier (FTIR) da Perkin Elmcr modelo 16 PC da Central de Análises 

do Departamento de Química da UFSC. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Amostragem 

As turfas são classificadas de acordo com as suas propriedades físicas, sendo o seu grau de 

decomposição um importante critério de classificação. Von Post ( 1924) qualificou as turfas de acordo com a sua 

decomposição cm dez classes (H I até H I 0), com as classes de H 1 a H3 sendo compostas pelo material pouco 

decomposto ou com um baixo grau de decomposição, as classes de H4 a H6 compreendem o material 

parcialmente decomposto c as classes de H7 a H I O sendo constituídas pelo material bem decomposto. Duas 
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amostras foram selccionadas para este trabalho, a turfa fibrosa- TF e a turfa decomposta - TD, de acordo com a 

classificação de Von Post (1924). A primeira apresentou alguns restos de vegetais ainda reconhecíveis, podendo 

ser classificada num grau de decomposição entre H2 c H3, enquanto que a segunda apresentou um aspecto 

bastante lodoso e com resíduos de plantas ainda reconhecíveis podendo ser enquadrada entre H6 e H7. 

Microscopia Eletrônica de Varredura (ME V) 

A caracterização morfológica das turfas é um importante critério de sua avaliação geológica. O material 

mineral fornece infonnaçõcs fundamentais sobre as condições da fonte de origem, bem como dos impactos 

ambientais (Kalaitzidis c Christanis, 2003). Dos resultados da MEV (Figura l ) constata-se uma grande 

heterogeneidade de tamanho, aspecto das partículas, textura e estágio de decomposição, encontrando-se inclusive 

estruturas celulósicas remanescente da madeira. Não foram observadas diferenças significativas entre a MEV das 

duas amostras, como pode ser observado na Figura l. Ambas as amostras apresentaram uma grande variedade 

de elementos químicos (Figura 2) apesar de consistirem basicamente de carbono e oxigénio e hidrogénio. 
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Figura l - Micrografias das turfas estudadas (ampliado IOOX) . 

• TF-01 •m .TD-01 

C O ~ ~ S ~ ~ S K TI 

Figura 2- Composição química (%) das turfas estudadas. 

Análise Elementar (CHNS) 

A Tabela I apresenta os dados referentes à análise elementar e às razões atômicas das turfas estudadas. 

Os valores encontrados variaram de uma amostra para outra. Por exemplo, a TF, aquela com menor grau de 

decomposição (H2-H3), apresentou maiores percentuais de C e H enquanto que a amostra TO apresenta maiores 
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concentrações de N c S. As razões atómicas entre os diferentes elementos das turfas são um indicador de suas 

características químicas. A relação C/H é muito semelhante entre os dois tipos de turfas, mas pode-se observar 

um valor ligeiramente maior para a TD, sugerindo um maior grau de insaturações para esta amostra. De fato, um 

carátcr mais aromático para esta amostra seria consistente com um estado mais avançado de humificação. A TF, 

por outro lado, apresenta uma estrutura mais saturada, por ser um material mais recente. A relação C/N mostrou

se bastante diferente entre os dois tipos de turfa, com a TF apresentando o maior valor. O enriquecimento cm N 

na amostra decomposta (TD) deve estar provavelmente relacionado com uma maior incidência de bactérias neste 

estágio de decomposição. 

Após a adsorção os valores de análise elementar (TF-0 I c TD-0 I) não variaram significativamente, 

sugerindo que a adsorção deve se dar na superfície do material, não alterando a composição química da matéria 

orgânica propriamente dita. 

Tabela I - Análise elementar c razão atómica das amostras de turfa estudadas 
Amostra• c(%) H(%) N (%) S(%) C !H" C/Nn 

TF 48,15 4,98 1,52 1,20 0,80 36,95 
TO 39,60 3,92 2,20 1,39 0,84 21,00 

TF-01 46,40 4,75 1,46 1,35 0,81 37,07 
TD-01 38,33 4,18 1,93 1,40 0,76 23,17 

- - - -' Abrcvmçocs: TF = tu ria fibrosa, TD = turfa decomposta, T~-0 I = turla fibrosa depms da adsorçao com o e fluente, TD-0 I = turfa 
decomposta depois da adsorçào com o cllucntc; bCIH = [%C/ 12.0 1]/[%H/1.00]. CfN = (%C/12,01]/(%N/ 14,01] . 

Ensaios de Adsorção (EA) 

Os ensa ios de adsorção buscaram avaliar o tempo necessário para se atingir o equilíbrio do processo, 

mantendo-se constante a massa de turfa . A Tabela 2 apresenta os resultados de concentração de metal no 

efluente antes c após a adsorção com as turfas. 

T b I 2 C a e a - - d oncentraçao f1 os metais no e uentc antes e apos os ensatos d d e a sorçao com as tur as. 

Metais C; (mg L- 1
)

3 I hora 2 horas 3 horas 
C (mg L-}b R ('Y.,Y C (n!g L-Jb R (0/.,Y C (mi! L-1)n R(%)< 

TURFA FIBROSA 
Cu 0,38 0,02 94,74 0,02 94,74 0,02 94,74 
Fe 196,40 20,86 89,38 22,35 89,62 18,35 90,66 
Mn 15,50 12,58 18,84 14,58 *d 19,60 * d 

Zn 11 ,90 10,57 11,1 8 9,82 17,48 5,80 51,26 
TURFA DECOMPOSTA 

Cu 0,38 0,02 94,74 0,02 94,74 0,01 97,37 
Fe 196,40 18,57 90,54 20,56 90,53 6,48 96,70 
Mn 15,50 12, 10 21,94 19,35 *d 25 ,34 * d 

Zn 11,90 10,43 12,35 8,22 30,92 6,75 43,19 
- - -• Conccntraçao mtcml de metal no clluente; b conccntraçao de metal no ellucnte;' rcmoçao de metal;" dcssorçao. 

A remoção dos metais por ambas, TF c TD, cm geral , aumenta com o tempo, encontrando um valor 

máximo de adsorçào depois de 3 horas de contato. O Cu c Fc foram adsorvidos pelas duas turfas cm maior grau 

(- 90%), enquanto o Zn foi adsorvido pela superfície das turfas cm menor grau(- 44%). Praticamente a mesma 

quantidade de Cu foi adsorvida, para ambas as amostras c a variação da adsorção do Fe, Zn e Mn foi pequena cm 

ambos os casos. A ordem de afinidade das turfas para com os íons metálicos foi a seguinte: Cu> Fc > Zn > Mn. 

Tal série poderia ser explicada cm termos do maior ou menor caráter covalente das interações entre os referidos 

cátions (ácidos de Lewis) c respectivos ligantes (bases de Lewis) existentes na interface turfa/solução. Dados da 
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literatura tem mostrado que as intcraçõcs entre Cu c os AH e AF são bastantes fortes c podem ocorrer através de 

pontes de hidrogénio com a água, formação de quelatos e atração clctrostática com a carga do grupo coo
(Stcvcnson, 1994). O Fe, o Zn e o Mn, por outro lado, mostram menos possibilidades de interações entre as 

substâncias húmicas (SH) (Couillard, 1994). De uma maneira geral, os resultados obtidos neste trabalho 

mostraram que o grau de adsorção da turfa cm relação a íons metálicos cm efluentes abre perspectivas para a sua 

utilização na remoção desses contaminantes. 

Espectroscopia no Infravermelho (E/V) 

A EIV tem sido amplamente utilizada na análise de turfas, existindo na literatura uma quantidade 

razoável de informações c dados resultantes desta técnica. Sua importância reside no fato de através dela, ser 

possível obter informações sobre a natureza, a reatividade e o tipo de grupos funcionais presentes na estrutura, a 

existência de constituintes derivados de proteínas e carboidratos, e, ainda as proporções relativas de porções 

aromáticas ou alifáticas (Stevenson, 1994). As Figuras 3 e 4 mostram, os espectros das duas turfas estudadas. 
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Figura 3 ~Espectros no infravermelho das amostras _TF c_ TF-01. 
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Figura 4 ~ Espectros no infravermelho das amostras -~TD c -~- TD-0 I . 
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Todos os espectros são caracterizados por um número de bandas de absorção, exibindo intensidades 

relativas variáveis, típicas de materiais como SH (Scnesi et a/., 1990): (I) uma banda larga por volta de 3400 cm· 
1
, geralmente atribuída ao cstiramcnto O-H de ligações de hidrogênio nos grupos O-H; (2) duas bandas em torno 

de 2920 c 2850 cm·', devido ao cstiramento assimétrico de C-H alifático; (3) uma banda cm 1736 cm·', 

tipicamente associada ao cstiramcnto de C=O de grupos funcionais carbonilas, particularmente de aldeídos, 

cetonas c ácidos carboxílicos; (4) uma banda de absorção entre 1610-1650 cm- 1
, relacionada às vibrações C=C 

de aromáticos c à grupos coo·; (5) uma banda discreta cm 151 o cm' 1
, possivelmente designada às vibrações de 

esqueleto aromático para sistemas de C=N conjugados e grupos amino; (6) duas bandas cm torno de 1420 c 1380 

cm·', tipicamente atribuída a deformações O-H alifáticos c de grupos fenólicos; {7) uma banda larga por volta de 

1230- I 265 cm·', provavelmente devido ao estiramcnto C-0 de grupos éstcres e/ou carboxilas; c (8) uma banda 

intensa em I 040-1070 cm·' , referente ao cstiramento C-0 de estruturas de polissacarídcos (Cocozza et a!., 2003). 

Como pode ser comprovado nas Figuras 3 c 4, os espectros no infravermelho das amostras, antes e 

depoi s da adsorção com o efluente, não mostraram diferenças significativas nas bandas acima citadas. Esses 

sugerem que os grupamcntos funcionais responsáveis pelas vibrações na região do infravermelho já estejam, 

antes do ensaio de adsorção, comprometidos cm ligações com os metais previamente presentes nas estruturas 

(tais como o Mg, AI, Si, Fc, K, Ti detectados na MEV), não havendo assim a formação de novos complexos 

metálicos. Para ilustrar este aspecto um experimento foi realizado, onde as amostras TF c TD passaram por uma 

lavagem com HCl 6 moi L- 1 com o intuito de remover os meta is inerentes à amostra. Os espectros no 

infravermelho referentes a essas turfas são apresentados na Figura 5. 

%T 

25 

20 I 
40~10_0 _________________ 3,00_0 ______ __ 

2000 1500 1000 500 

cm -1 

Figura 5 - Espectros no infravermelho das amostras_ TF-HCl e _TD-HCI. 

Para as amostras "lavadas" a banda característica da carbonila (3) aparece nitidamente e em um número 

de onda ( 1714 cm-1
) um pouco menor do que aquele da turfa no seu estado bruto (1726 cm-1

). Os grupos 

carboxílicos são, cm geral, os mais envolvidos nas interações entre as SH c metais (Stcvenson, 1994 ). Rcações 

entre o metal c os grupos carboxílicos, levam a fonnação de complexos metálicos, resultando, cm muitos casos, 

no desaparecimento da banda referente a carbonila (- 1700 cm- 1
) c o aparecimento de novas bandas cm torno de 

1600 cm·1 c 1380 cm·1 (MacCarthy c Rice, 1985). Como se pode observar nas Figuras 3 c 4, a banda referente 
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ao estiramcnto da carbonila quase não aparece e a banda referente ao cstiramcnto O-H de ligações de hidrogênio 

nos grupos 0-H apresenta-se menos alargada. Estes sinais mostram o comprometimento da maior parte destes 

grupos funcionais mesmo antes do ensaio de adsorção. A adsorção fisica seria assim o mais provável processo 

responsável pela remoção dos metais contidos no efluente. Estudos estão sendo realizados com o objctivo de 

esclarecer o mecanismo destas interações. 

CONCLUSÕES 

A utilização de turfas no tratamento de efluentes aquosos apresentou-se bastante eficiente na remoção 

dos contaminantes metálicos. A turfa é capaz de adsorver mais de 90% de al~::,'llns dos metais presentes no 

efluente. A eficiência das turfas como um material adsorvcdor de metais cm drenagem ácida é dependente do íon 

metálico presente na solução, sendo que o Cu tem uma maior afinidade para com as turfas do que os outros 

metais (Fe, Zn c Mn) existentes no efluente. Isto se deve à grande afinidade entre os íons Cu c os grupos 

funcionais carboxílicos característicos da matéria orgânica (principalmente SH) das turfas. Os dois diferentes 

tipos de turfa estudada (TF e TD) mostraram resultados semelhantes. 
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