
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Remoção de íons mercúrio de solução residual de análises de demanda 
química de oxigênio (DQO) 

Géssica Ap. Silveira1(IC); Luciana M. Saran2(PQ)*; Jairo O. Cazetta2(PQ); Marcelo H. Armoa1(PQ) 

*lmsaran@fcav.unesp.br 
 
1Faculdade de Tecnologia de Jaboticabal (FATEC JB) - Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/n, 14884-900 - 
Jaboticabal, SP. 
2Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV)/UNESP - Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/n, 
14884-900 - Jaboticabal, SP. 
 
Palavras Chave: metais pesados, resíduos, DQO. 

Introdução 
A DQO é um parâmetro amplamente empregado 
como indicativo do conteúdo orgânico de águas 
residuárias, sendo a sua determinação realizada 
com frequência por laboratórios que desenvolvem 
pesquisas ou prestam serviços relacionados ao 
tratamento de esgotos sanitário ou industrial. Dentre 
as espécies químicas presentes no efluente oriundo 
da determinação da DQO têm-se o íon Hg2+, em 
concentrações que excedem o limite regulamentar1 
(0,01 mg L-1). Descartar este efluente requer 
tratamento prévio, visando remover o mercúrio, 
muito tóxico, além da prata e do crômio presentes. 
Têm-se reportado a remoção do mercúrio de 
soluções residuais de análises DQO precipitando-o 
como HgS2,3 ou reduzindo-o à mercúrio metálico, 
empregando-se o metal zinco como redutor4. No 
presente trabalho avaliou-se a utilização do cobre 
metálico, como alternativa para a remoção do 
mercúrio. 
 

Resultados e Discussão 
Realizou-se a amostragem da solução residual de 
DQO junto ao laboratório de Biodigestão Anaeróbia 
e Biomassa (Departamento de Engenharia Rural/ 
FCAV/ UNESP). A concentração de mercúrio no 
efluente (1280 mg L-1), bem como nas amostras 
tratadas em triplicatas, foi estimada por 
espectroscopia de absorção atômica. Após a 
precipitação seletiva da prata, como AgCl, tratando-
se a solução residual bruta (pH ≅ 0) com NaCl 
sólido, alíquotas de 100 mL do sobrenadante 
sofreram a adição de 10 g de cobre metálico, na 
forma de fios de 1 cm de comprimento e 0,25 mm 
de diâmetro. O cobre foi mantido em contato com o 
líquido, sob 24 horas de agitação. Após esse 
período estimou-se a concentração do mercúrio 
remanescente no sobrenadante. Para fins de 
comparação procedeu-se de forma análoga, 
substituindo-se o Cu pelo Zn, na forma de grânulos 
(20 mesh). Também para fins de comparação, 

foram realizados ensaios empregando-se Na2S para 
precipitação do mercúrio.  
 
Tabela 1. Concentração remanescente de mercúrio 
(CHg) em solução residual da determinação da DQO 
submetida a diferentes tratamentos. 

Tratamento para 
Remoção do Hg2+ 

CHg 
(mg L-1) 

%Remoção 

Adição de 10 g de Cu 0,17 99,99 
Adição de 10 de Zn 37,10 97,10 

Adição de 20 g de Zn 11,55 99,10 
Adição de 20 g de Na2S 

(sem ajuste do pH) 
< 0,01 99,99 

Adição de 0,5 de N2S 
(ajuste do pH para 4,0) 

< 0,01 99,99 

 

Conclusões 
O tratamento do líquido residual com cobre, quando 
comparado ao que foi realizado, nas mesmas 
condições reacionais, com o zinco metálico, 
resultou em concentrações menores de mercúrio no 
efluente final. O emprego dos metais testados, 
dispensa o ajuste prévio do pH da solução residual, 
não promove a emissão de gás tóxico, poluente e 
com odor extremamente desagradável, como é o 
caso do H2S e possibilita que o mercúrio, 
amalgamado ao Zn ou Cu, possa ser recuperado de 
forma relativamente simples. Esta alternativa 
possibilita a remoção de quantidades excessivas de 
mercúrio. 
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