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Resumo 

Devido ao crescimento do setor industrial, a busca por alternativas eficientes que realizem a 

remoção de corantes de efluentes líquidos tem se tornado bastante atraente. Atualmente dentre 

os processos mais utilizados na indústria para remoção de corantes de águas destacam-se: 

adsorção por carvão ativo, processos microbióticos, oxidação fotocatalítica e decomposição 

enzimática. As desvantagens destes processos são seu alto custo operacional e muitas vezes a 

baixa eficiência no processo de adsorção (KOVALSKI, 2011). O presente trabalho tem como 

objetivo estudar a potencialidade das aplicações de materiais como cascas de araucária 

(pinha), pínus (pinha), eucalipto, arroz, noz pecã, palha e sabugo de milho e vagem da soja, 

provenientes da região sul do país e a noz chilena como biossorvente para a remoção do 

corante azul de metileno (AM) de soluções aquosas. Os processos de adsorção ocorreram com 

o corante AM em ensaios em batelada à temperatura ambiente, avaliando a capacidade de 

retenção do material, tempo de contato e a influência do pH. É de grande importância que o 

estudo busca a aplicação de um processo que possa ser utilizado durante o ano todo 

levando em conta a sazonalidade de cada material testado e assim contribuir para o controle 

de impactos ambientais com uma solução inovadora e eficiente para o tratamento de 

efluentes industriais. 

 

Introdução 

 

A utilização de corantes é milenar, desde os primórdios das civilizações. Estes eram de 

origem natural provenientes de vegetais, minerais e moluscos. Devido a sua natureza são 

facilmente detectados a olho nu, sendo assim visível em concentrações muito baixas e 

podendo causar mudanças drásticas na coloração de efluentes aquosos. Devido ao 
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desenvolvimento industrial, ocorreu a necessidade de aperfeiçoamento nos processos de 

tingimento (KOVALSKI, 2011). Dentre os processos industriais destacam-se a indústria 

têxtil, de celulose, curtimento de couro, tintas etc.  

A presença de corantes sintéticos em águas não afeta somente a poluição visual, mas também 

causa danos sérios à flora e à fauna destes locais, devido à significativa contaminação do meio 

aquoso por compostos ácidos ou compostos alcalinos, sólidos solúveis e compostos tóxicos - 

apresentando-se fortemente coloridos. 

A remoção de corantes, ainda é um dos principais problemas enfrentados pela indústria na 

atualidade, já que estes impedem a passagem de radiação solar, diminuindo as atividades 

fotossintéticas naturais dos seres vivos que habitam estes ecossistemas aquáticos, provocando 

também alterações na biota aquática e causando toxicidade aguda e crônica deste meio (LEE e 

GAN, 1999). 

Apesar de serem pouco conhecidas as informações sobre os riscos e impactos causados pela 

liberação destes rejeitos em meios aquosos, sabe-se que estes compostos põem em risco a 

estabilidade do ecossistema terrestre já que podem permanecer nestas condições por até 50 

anos.  

 
Metodologia 
 
 Os sólidos testados foram: cascas de araucária (pinha), pínus (pinha), eucalipto, arroz, 

noz pecã, noz chilena, palha e sabugo de milho e vagem da soja. Esses sólidos após secos 

durante 24h à 80°C, foram triturados e peneirados. Foram utilizados nos ensaios os sólidos 

com tamanho de partículas inferior a 250µm. Os sólidos foram colocados em contato com a 

solução aquosa contendo azul de metileno em concentrações de 25, 50 e 100 mg/L. O contato 

se realizou numa mesa agitadora, NT145 – NovaTécnica, em frascos erlenmeyer com 

concentração de 0,1g de sólido para 100ml de solução. Alíquotas foram coletadas em 

períodos de tempo pré-determinados, de 15 min até 23 h. O teor do AM foi determinado por 

espectrofotometria de UV-vis (650 nm), Espectrofotômetro Micronal – B442. A percentagem 

de azul de metileno adsorvido foi determinada pela diferença entre a concentração inicial do 

corante e a concentração da solução após a biossorção.  

 

Resultados  
 
 Os resultados obtidos até o momento mostram um decréscimo muito rápido da 

concentração de AM nos primeiros minutos, sendo que todas as cascas exceto a soja possuem 
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bons resultados de adsorção ao longo de 90 minutos em contato com a solução sintética do 

corante (Figura 1 e 2), concluindo que as cascas podem ser utilizadas como adsorventes para a 

remoção do azul de metileno de soluções aquosas com sucesso.  

 
Figura 1. Adsorção de Azul de Metileno em cascas de Arroz, Palha de Milho, Noz Chilena e Sabugo de Milho, 
ao longo de 90 min. 

 
Figura 2. Adsorção de Azul de Metileno em cascas de Araucaria, Eucalipto, Noz Pecã e Soja, ao longo de 90 
min. 
 
Conclusão 
 

Das vantagens do uso destes biossorventes, destacam-se sua disponibilidade e a possibilidade 

de seu emprego no processo na forma in natura, não necessitando de nenhum tipo de 

modificação química, o que os tornam bastantes atraentes do ponto de vista econômico. 

O projeto continua com a avaliação da remoção de metais e com o estudo da mistura das 

cascas prevendo a sazonalidade dos materiais testados. 
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