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1. RESUMO 

O presente trabalho propõe o estudo da remoção de cobre (Cu2+) de soluções 

aquosas usando como adsorvente resíduo da lapidação de pedras preciosas da 

região de Teófilo Otoni/MG. Durante o processo de remoção em batelada serão 

estudados os efeitos de pH, quantidade de adsorvente, concentração de metal e 

tempo de agitação sobre a eficiência da adsorção. Serão aplicadas as isotermas de 

Langmuir e Freundlich para determinar a eficiência do material usado como 

adsorvente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A contaminação de metais pesados a partir de indústrias e/ou testes laboratoriais 

tem se tornado um problema cada vez mais estudado em projetos científicos. Dentre 

os diversos meios de tratamento estudado a adsorção tem ganhado destaque no 

cenário atual por apresentar-se como um método mais eficiente, mais barato e 

simples em comparação a outros métodos. 

A atividade de lapidação de pedras preciosas na região de Teófilo Otoni/MG, no 

vale do Mucuri, gera além de resíduo sólido de pedra, um resíduo na forma de pó 

que tem se acumulado no ambiente. Os resultados preliminares deste trabalho 

mostraram que o resíduo da lapidação de pedras preciosas da região de Teófilo 

Otoni/MG pode ser empregado como adsorvente na remoção de íons de Cu2+ de 

soluções aquosas, evitando seu acúmulo no ambiente e removendo íons metálicos 

de efluentes industriais.  

 

3. OBJETIVO 

O objetivo do trabalho consiste no estudo da remoção de íons metálicos (Cu2+) 

por adsorção em resíduo de lapidação, bem como avaliar os parâmetros ambientais 

que afetam o processo de adsorção, tais como pH, tempo de contato, concentração 

de íons do metal e concentração do absorvente. 

 

4. METODOLOGIA 

O resíduo de lapidação de pedras preciosas da cidade de Teófilo Otoni/MG, 

depois de seco em estufa a 100ºC por 2h, foi separado mecanicamente pelo sistema 

de peneiramento em frações de partículas mais finas, 0,149 mm. O material seco foi 

submetido à calcinação a 500ºC por 24 h. A composição química do material antes 



da calcinação foi determinada por Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios – 

X (EDX). 

Os ensaios de adsorção foram realizados em banho finito com quantidade 

conhecida de adsorvente calcinado e 100 mL de solução de Cu2+ em diferentes 

concentrações, em temperatura ambiente e sob agitação constante. O pH da 

solução foi monitorado e mantido em aproximadamente 3,0 por adição de HCl 0,5 

mol/L ou 0,5 mol/L de solução de NaOH. Em intervalos de 5 minutos, até o equilíbrio 

ser atingido, foram coletadas alíquotas da solução agitada e filtradas em papel de 

filtro. A concentração de íons Cu2+ no filtrado foi determinada utilizando um UV 

Espectrofotômetro visível, modelo Cirrus 80. A capacidade de adsorção de íons Cu2+ 

foi determinada pela equação 1 (ARAUJO,2013), em que: 

𝑞𝑒𝑞 =
𝑉𝑚𝑠

(𝐶𝑜−𝐶𝑒𝑞 )
                                                                                                    (1) 

qeq = capacidade de adsorção de íons Cu2+ (mg de íons/g de adsorvente) 

Co = concentração inicial de íons Cu2+ na solução (mg/L) 

Ceq = concentração final de íons Cu2+ na solução (mg/L) 

V = volume da solução (L) 

ms = massa de adsorvente (g) 

5. DESENVOLVIMENTO 

Ao longo dos últimos anos, tem crescido a preocupação da população com os 

poluentes introduzidos no meio ambiente por meio das atividades industriais e 

cotidianas. Um dos principais problemas que preocupa a população é a 

contaminação dos efluentes industriais por metais. 

Os metais (Cu, Mn, Mo, Zn, Ni, V, Cd, Cr, Hg, Pb), embora exerçam funções 

vitais nos organismos vivos, quando em excesso podem ser altamente tóxicos. 

Desta forma, efluentes com íons metálicos podem comprometer a água quanto o 

solo e gerar efeitos danosos ao meio ambiente e à vida dos seres humanos. 

Diversos métodos vêm sendo usados para o tratamento de efluentes 

contaminados com compostos metálicos, como extração por solventes, troca iônica, 

precipitação, eletrólise, dentre outros. Dentre os processos físico-químicos de 



tratamento de efluentes, a adsorção tem se destacado em função do baixo custo, 

fácil aplicação e alta eficiência em comparação com outros métodos (ALMEIDA 

NETO et al., 2012), além de ter se mostrado aplicável ambientalmente, tornando-se 

uma tecnologia cada vez mais estudada. A literatura cita inúmeros materiais que têm 

sido avaliados como adsorventes de metais, tais como resíduos agrícolas e 

industriais (sabugo de milho, escória de alto forno, lamas residuais, casca de 

amendoim e arroz, etc.) (BHATTACHARYA, 2006). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A análise química do resíduo de lapidação in natura mostrou predominância dos 

elementos silício (59,2%), alumínio (16,7%) e cálcio (14, 4%). A literatura cita 

modelos que descrevem o processo de adsorção de cátions metálicos sobre sólidos 

adsorventes, em particular, aqueles com silício na sua composição (AGASHE, 

1999). 

Os resultados dos ensaios de adsorção mostraram que o resíduo de lapidação 

pode adsorver íons Cu2+ nas condições estudadas, indicando que o resíduo de 

lapidação pode adsorver estes íons. 

Na sequência serão avaliados a influência do pH e da quantidade de adsorvente 

sobre a eficiência da adsorção. 
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