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Introdução 

 As considerações econômicas e ambientais 
relacionadas com os resíduos oriundos do 
beneficiamento de rochas ornamentais motivaram a 
elaboração desse projeto de pesquisa que teve 
como objetivo estudar o seu reaproveitamento  para 
tratamento de efluentes industriais contendo metais 
pesados. A primeira etapa do projeto foi fazer uma 
avaliação do resíduo no que diz respeito à sua 
capacidade de adsorver os seguintes elementos em 
solução aquosa: Mn(II),   As(V) e Hg(II). Para isso, 
foram realizados, para cada elemento, nas 
concentrações iniciais (1 10 e 20 mg/L), 
experimentos para estudo da capacidade  e da 
cinética de adsorção do material. Os dados obtidos 
foram ajustados aos modelos de isotermas de 
adsorção de um soluto em solução de Freundlich, 
Langmuir, Sips, Redlich e Peterson, e Tóth. Os 
dados da variação da quantidade adsorvida com o 
tempo de contato foram ajustados aos modelos de 
pseudo-primeira e  pseudo-segunda ordens.  

Resultados e Discussão 

 Os resultados mostraram que, para 
isotermas de adsorção de dois parâmetros, os 
dados das isotermas se ajustaram melhor ao 
modelo de Freundlich, cujos valores de R

2 
obtidos 

foram (0.9942; 0.9942; 0.9925) para Mn(II), As(V) e 
Hg(II), respectivamente. Os ajustes aos modelos 
triparamétricos mostraram que os dados de Mn(II) e 
As(V) se ajustaram melhor à equação de Redlich 
Peterson e os de Hg(II) à de Sips.  Os valores dos 
parâmetros estimados desses modelos confirmaram 
a que superfície do material é heterogênea e que a 
adsorção se aproxima mais do modelo de 
Freundlich do que do de Langmuir. Os valores das 
capacidades de adsorção máximas foram (50,0; 
1,32; 2,17) mg/g  para Mn(II), As(V) e Hg(II), 
respectivamente. 

Os estudos da cinética de adsorção 
mostraram que os dados experimentais se 
ajustaram melhor (valores de R

2
 mais altos) ao 

modelo de pseudo-segunda-ordem indicando que a 
quimissorção é a etapa determinante do mecanismo 

de adsorção. A tabela abaixo mostra os valores das 
constantes de pseudo-segunda-ordem, qe 
estimados e coeficientes de determinação, R

2
. 

Tabela 1. Parâmetros de cinética para As, Mn e Hg 

Concentração 
(mg L

-1
) dos 

Elementos 

K2 

(g mg
-1

h
-1

) 

qe 
(mg/g) 

R
2 

Mn(II) 

1 204,0 0,021 0.9999 

10 1,28 0,171 0.9899 

20 0,979 0,345 0.9865 

As(V) 

1 9,32 0,013 0.9829 

10 0,92 0,156 0.9932 

20 1,13 0,259 0.9968 

Hg(II) 

1 1047 0.013 0.9999 

10 3,14 0,284 0.9960 

20 1,67 0,465 0.9961 

Sugere-se que para o Mn(II)  a sorção seja 
por troca-catiônica devido à correlação entre a 
quantidade Mn(II) adsorvidas (mg/g) com as 
quantidades(mg/g) de cátions (Na

+
, K

+
, Mg

2+
) 

liberadas pelo adsorvente. Para o As(V) o processo 
de sorção pode ser decorrente de reação de troca 
de ligantes nos terminais do grupo aluminol 
(≡AlTOH) presentes no material. Para o mercúrio 
sugere-se a sorção de Hg(II) como  complexos de 
Hg-OH2 em argilas presentes no material. 

Conclusões 

 O resíduo de rochas ornamentais é eficiente 
na adsorção de Mn(II), As(V) e Hg(II) e o 
mecanismo  determinante é  a quimissorção.  
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