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RESUMO

Biocarvão é produzido a partir do método de pirólise (queima na ausência de oxigênio). A alta capacidade de adsorção de íons pelo biocarvão tem levado a maiores estudos

sobre a eficiência do seu uso para possíveis descontaminações ambientais. De acordo com os estudos a produção de biocarvão com propriedades magnéticas aumentam a

afinidade do biocarvão por ânions (fosfatos) e poluentes orgânicos típicos de águas contaminadas. O objetivo desse trabalho foi produzir biocarvão magnético a partir de pó de

MDF, analisar suas características físicas e testar sua capacidade de sorção do ânion fosfato através da construção de isotermas de adsorção de P. O biocarvão foi produzido

com MDF coletados nas indústrias moveleiras de Ubá, sendo feito um compósito de MDF: FeCl3 antes da queima, variando – se nas seguintes proporções em massa: 1:0,5 e 1:1.

Após a produção foi feito diversos tipos de testes sobre as características desse novo material como: a capacidade de sorção do íon fosfato através de construção de isotermas,

indicando que o biocarvão magnetizado no proporção 1 MDF: 0,5 Fe3+ teve adsorção de 18 mg de P/g de biocarvão. Esses resultados foram seis vezes superiores a adsorção do

biocarvão sem o tratamento com Fe3+. Na proporção 1 MDF: 1 Fe3+, a adsorção foi de aproximadamente 10 mg de P/g de biocarvão; análise de grupos funcionais da superfície

por espectrometria de infravermelho (FT-IR); características de poro e superfície (BET-N2); difratometria de raio X (XRD); microscopia de varredura eletrônica com módulo EDS

(MEV-EDS). Os resultados das analises do biocarvão magnetizado mostraram-se promissores, assim outras técnicas de testes e aprimoramento na produção do novo produto

estão sendo feitas. 

Projeto 1


