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1. RESUMO 

O projeto propõe o estudo da remoção do corante têxtil Preto Remazol B de 

soluções aquosas usando como adsorvente resíduo agrícola, no caso folhas de 

eucalipto.  Durante o processo de remoção será estudado a quantidade de 

adsorvente, concentração do corante e tempo de agitação sobre a eficiência da 

adsorção. Serão aplicadas as isotermas de Langmuir e Freundlich para determinar a 

eficiência do material usado como adsorvente. 

2. INTRODUÇÃO 

Os resíduos sólidos agrícolas como bagaço de cana, serragem, casca de arroz, 

casca de amendoim e casca de café, entre outros podem ser utilizados como 

adsorventes e utilizados para a remoção de metias pesados de águas residuais. 

Devido a preocupações ambientais e da demanda por água de alta qualidade, tem 

havido um aumento nos regulamentos que controlam a descarga de metais pesados 

e compostos tóxicos não biodegradáveis em corpos d'água. Isto resultou no 

desenvolvimento de técnicas de remoção de resíduos tóxicos no efluente 

descarregado em corpos d'água, uma vez que o tratamento de esgoto secundário 

não é completamente adequado para remoção de material tóxico e, portanto, 

métodos avançados tornaram-se necessários. A adsorção ganhou uma aplicação 

relativamente grande devido ao fato de existirem vários tipos de adsorventes que 

são normalmente utilizados, como argila, carvão ativado, zeolite e gel de sílica e os 

adsorventes agrícolas, tais como casca de café, cascas de amendoim, o bagaço, a 

casca de arroz e serragem.  Os adsorventes agrícolas são abundantes e de baixo 

custo, tornando a adsorção de poluentes um processo mais econômico no que diz 

respeito a outros processos físico-químicos semelhantes.  

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa consiste no estudo dos efeitos interativos dos 

parâmetros operacionais, tais como quantidade de adsorvente e concentração inicial 

na capacidade de adsorção do resíduo agrícola, no caso folhas de eucalipto, para a 

solução contento o corante Preto Remazol B. 



Como objetivos específicos da pesquisa, podem ser relacionados: a preparação do 

resíduo de agrícola e a avaliação da eficiência do adsorvente através do efeito da 

variação de vários parâmetros. 

4. METODOLOGIA 

As folhas de eucalipto utilizadas no experimento foram obtidas na cidade de Belo 

Oriente/MG, foram lavadas em água corrente e passaram por um curto processo de 

seleção. Depois foram colocadas em estufa a 100ºC até total secagem, depois 

moídas e separadas mecanicamente pelo sistema de peneiramento em frações de 

partículas mais finas, 25 e 50 Mesh.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Nos últimos anos a preocupação com o meio ambiente vem crescendo muito, 

isso por conta do crescimento das atividades industriais. Um dos problemas é a 

contaminação oriunda das indústrias têxteis sendo que a maioria dos corantes 

usados não são biodegradáveis, resistentes à fotodegradação e agentes oxidantes. 

 O corante Preto Remazol B conhecido no ramo têxtil como corante de 

excelentes propriedades de brilho e solidez, é importante lembrar que alguns 

problemas envolvendo este corante são realmente preocupantes, principalmente se 

considerarmos que este grupo diazo constitui-se em um dos corantes mais utilizados 

no país para o tingimento de algodão (SAMARGHANDY & HOSEINZADE, 2011). O 

corante que pertence a este grupo caracteriza-se por apresentar grupos 

quimicamente ativos capazes de reagir por covalência com a celulose, porém esta 

reação é estendida em todos os organismos vivos constituídos de proteínas, 

enzimas, dentre outras substâncias orgânicas (ANLIKER, 1990; FRANCISCON et 

al., 2009). Portanto, resíduos gerados a partir deste corante possuem um alto 

potencial de contaminação do meio ambiente. 

Existe vários métodos de tratamento de efluentes contaminados por corantes, os 

tratamentos biológicos, os físico-químicos e os processos usados na descoloração 

da água, como precipitação, degradação química entre outros. Dentre os processos 

físico-químicos de tratamento de efluentes, a adsorção tem se destacado em função 

do baixo custo, fácil aplicação e alta eficiência em comparação com outros métodos 

(ALMEIDA NETO et al., 2012; VIEIRA et al., 2010a). 

 



6. RESULTADOS PRELIMINÁRES 

 

Os testes de adsorção realizados até o momento analisaram apenas a influência 

da quantidade de material adsorvente, a granulometria do pó obtido das folhas de 

eucalipto e o tempo de agitação do pó em contato com a solução do corante. 

Para uma solução com concentração de 0,01g/L de corante e 0,8020g de pó, 

obtivemos: 

                 

Para outro teste realizado, usando 1,5058g de pó sob as mesmas condições de 

tempo, ocorreu a adsorção, mas ocorreu uma contaminação na solução, 

desconsiderando o teste.  

A partir dos testes realizados podemos afirmar que é possível a adsorção do 

corante Preto Remazol B pelo pó oriundo das folhas de eucalipto.  

 

7. FONTES CONSULTADAS 

 

SAMARGHANDY, M. R.; HOSEINZADE, E.; TAGHAVI, M.; HOSEINAZDEH, S. 

Biosorption of Reactive Black 5 from aqueous solution using acid-treated Biomass 

from potato peel waste. BioResources. v. 6, n.4, p. 4840 – 4855, 2011. 

 

ANLIKER, R.; STEINLE, D. Prevenção e riscos na utilização e manejo de matérias 

corantes. Trad. Extilveredlung. v. 25, n. 2, p. 42 – 49, 1990. 

 

ALMEIDA NETO, A. F., VIEIRA, M. G. A., SILVA, M. G. C. da. Cu(II) adsorption on 

modified bentonitic clays: different isotherm behaviors in static and dynamic systems. 

Materials Research, v. 15, p. 114-124, 2012. 

0,25

0,252

0,254

0,256

0,258

0,26

0,262

0 10 20 30 40 50 60 70

A
b

so
rb

ân
ci

a 

Tempo (min) 


