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O presente trabalho teve como objetivo avaliar a aplicação de Biochar obtido a partir da 
combustão de biomassa de Pinus sp. em termelétrica como material adsorvente para remoção dos 
metais cobre (Cu (II)) e zinco (Zn (II)) em solução aquosa. O estudo desenvolveu-se utilizando 
amostras provenientes de cinzas muito finas e concentradas originadas do decantador da caldeira 
de uma usina geradora de energia elétrica, onde a mesma está situada na cidade de Lages- SC., 
Brasil.  

Os ensaios de adsorção dos íons Cu (II) e Zn (II) foram realizados em batelada, no 
Laboratório de Físico-química do Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da 
Universidade do Estado de Santa Catarina – CAV/UDESC, Lages. Para a realização dos ensaios, 
200 mg do biochar foi deixado em agitação na solução metálica de 1 mg/L de cada metal com 
volume total de 50 ml, por 24 horas a 150 rpm e temperatura de 25 ºC, em um banho 
termostatizado. A concentração dos íons nos estudos de adsorção foi determinada por 
Espectrometria de Absorção Atômica em Chama. A quantidade de íons adsorvida foi 
determinada, empregando-se a Equação 1 (q = [(c1 - ce)* V] / m), onde q é a quantidade de íons 
adsorvido no equilíbrio (mg/g), C1 é a concentração inicial de íons em solução (mg/L), Ce é a 
concentração de íons em solução no equilíbrio (mg/L), V é o volume da solução (L) e m é a 
massa do adsorvente (g).  

Sendo assim, realizou-se ensaios com a variação do pH, determinando o pH ótimo para a 
adsorção dos metais no biochar, preparou-se os experimentos de adsorção nos valores de pH 3, 4, 
5, 6, 7, 8 e 9. Para os valores de pH 3, 4, 5 e 6 usou-se soluções tampões de Biftalato de Potássio 
e Hidróxido de Sódio e para o pH 7, 8 e 9 usou-se solução tampão de Ácido Bórico e Hidróxido 
de Sódio. A Figura 1 ilustra a variação da quantidade adsorvida dos metais cobre e zinco em 
função da variação do pH. Pode-se observar que a variação do pH influencia na quantidade de 
adsorção do biochar e a maior quantidade adsorvida de Zn (II) foi em pH igual a 8 e para o Cu 
(II) pH igual a 6. 

A cinética de adsorção dos metais foi realizada em pH ótimo de cada metal. O tempo de 
agitação variou em 1, 3, 6, 10, 13, 24, 28, 32, 36, 48, 52 e 58 horas para o cobre e 62, 66, 70 e 74 
horas a mais para o zinco. O mecanismo cinético que controla o processo de adsorção foi 
classificado empregando-se os modelos de pseudo primeira ordem (log(qe-qt)=(log(qe)-
(k1/2,303)*t)), pseudo segunda ordem ((t/qt)=(1/(k2*qe²)+(1/qe)*t)) e de difusão intrapartícula 
(qt=(Kd*t0,5)+C)). Onde k1 e k2 são as constantes de velocidade da adsorção de pseudo-primeira 
ordem e pseudo-segunda ordem, respectivamente, qt é a quantidade adsorvida no tempo t, qe é a 
quantidade adsorvida no equilíbrio, Kd é o coeficiente de difusão e C é a constante relacionada 
com a resistência a difusão. Conforme os resultados da cinética o tempo ideal para o Cu (II) foi 
de 28 horas e 24 horas para o Zn (II). E constata-se que a equação de pseudo segunda-ordem 
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forneceu o melhor ajuste dos dados experimentais para os ensaios de adsorção para ambos os 
metais pelo adsorvente. 

Para a determinação das isotermas variou-se a concentração dos metais sendo os ensaios 
feitos com 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1,0 mg/L pana ambos os metais. Foi utilizado os modelos de 
Langmuir (qe=(Qmax*KL*Ce)/(1+(KL*Ce))) e Freundlich (qe=Kf*Cn) para melhor 
entendimento dos dados, pois os mesmos são fáceis de transformar em equações lineares e assim 
interpretar graficamente. Onde Qmax: quantidade máxima de íons adsorvidos (mg/g); Ce: 
concentração de íons em solução no equilíbrio; KL: constante de equilíbrio de adsorção (L/mg); 
Kf: constante de Freundlich (mg/g) e n: fator que indica a heterogeneidade da superfície do 
adsorvente.  

Na tabela 1 são exibidos os parâmetros determinados pelos dois modelos de isotermas. 
Com base nesses resultados, pode-se inferir que o modelo de isoterma de Langmuir é mais 
adequado do que o de Freundlich para descrever o comportamento da adsorção do biochar para 
os dois metais e pode-se considerar uma adsorção homogênea, ou seja, em monocamada. 
Observa-se que o parâmetro KL do cobre é maior que do zinco, mostrando que o cobre tem uma 
melhor afinidade com o biochar, sendo 31,06 L/mg para o Cobre e 3,48 L/mg para o Zinco. 

O parâmetro (q) da isoterma de Langmuir mostra a quantidade máxima de adsorção do 
metal pelo adsorvente e deste modo nota-se também que o Cu demostrou uma maior adsorção 
pelo biochar do que o Zn, podendo confirmar sua afinidade com o adsorvente.  

Com base nesses resultados, pode-se indicar o uso do biochar como possível material 
adsorvente alternativo para a remoção de Cu (II) e Zn (II) em solução. A aplicação do biochar 
como adsorvente agrega valorização e pode ser um meio da prevenção dos seus impactos. 

 

 
Figura 1. Resposta de adsorção de zinco e cobre variando o pH 

 
Tabela 1. Parâmetros de adsorção dos íons metálicos segundo os modelos de isotermas. 

Metal 
Langmuir  Freundlinh 

KL (L/mg) q (mg/g) R² 
 

Kf (mg/g) n R² 

Cu (II) 31,06 161,29 0,9653 

 

361,66 2,226 0,9582 

Zn (II) 3,48 0,34 0,9578 0,56 1,227 0,9549 
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