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As indústrias têxteis são responsáveis pelo uso de uma quantidade expressiva de corantes nos 

processos de tingimento. Os efluentes gerados, caracterizam-se por conter estes corantes e devem ser 

devidamente tratados, pois são considerados perigosos devido a sua potencial toxicidade, além da 

alta resistência aos processos naturais de biodegradação, podendo tornar-se recalcitrantes. Para a 

remoção destes corantes, são utilizados processos físicos, químicos e biológicos, mas destacam-se os 

processos físicos, e dentre eles, a adsorção. A adsorção caracteriza-se como um processo de 

transferência de massa, onde o adsorvente interage com o adsorvato, por interações físicas ou 

ligações químicas, havendo, portanto, a fixação da molécula na matriz sólida. O adsorvente mais 

extensivamente utilizado é o carvão ativado, que consiste em uma matéria prima vegetal que passou 

por um tratamento térmico e, se necessário, por ativação química. Para a sua obtenção, ocorre um 

alto gasto de energia, já que se trabalha com temperaturas acima de 600°C, visando a obtenção de 

grande porosidade. Buscando evitar este gasto energético, bem como utilizar matéria prima que pode 

ser proveniente de subprodutos ou resíduos industriais, a biossorção pode ser uma alternativa à 

adsorção convencional. Trata-se de um processo de adsorção que envolve o uso de biomassas como 

adsorventes, chamados de biossorventes, portanto, a diferença está na natureza do sorvente, que 

neste caso é o material de origem biológica, podendo ser cascas, folhas e células microbianas 

metabolicamente passivas. Devido a característica renovável dos biossorventes, busca-se novos 

materiais, de origem bactéria, fúngica, vegetal ou animal, que possam ser utilizados para a remoção 

de compostos presentes em efluentes.  Estes novos biossorventes, são caracterizados em termos de 

propriedades de sorção como o efeito das condições de operação (pH, temperatura, concentração de 

sorbato e sorvente na capacidade biossortiva). Esta pesquisa teve como objetivo utilizar folhas de 

milho (Zea mays), verdes e a granel, para a remoção do corante amarelo Golden Yellow Mer 180%, 

em solução aquosa. As folhas do milho foram coletadas em março de 2019 de uma plantação 

convencional, na cidade de Pinhalzinho. As folhas verdes coletadas foram selecionadas, limpas com 

água destilada e secas com papel toalha. Em seguida, foram cortadas manualmente em partes de, 

aproximadamente, 2 cm de lado e secas em micro-ondas em alta potência por 4 a 8 min, trituradas 

em liquidificador semi-industrial e peneiradas. As amostras utilizadas nos ensaios de biossorção 

ficaram retidas na peneira de 42 Mesh. Foi determinado o comprimento de onda com maior absorção 
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de luz pelo corante amarelo através da varredura espectral de uma solução de corante de 50 mg/L. 

Para a obtenção da curva padrão, fez-se a leitura espectrofotométrica, com o comprimento de onda 

415 nm, obtido por meio da varredura espectral, de soluções de corante nas concentrações de 1, 5, 

10, 15, 20, 25, 30, 35, 30, 45 e 50 mg/L. Então determinou-se a influência do pH na biossorção do 

corante amarelo através de testes feitos em agitador orbital, a 120 rpm, 30 ºC e durante 120 min. Nos 

ensaios foram utilizados Erlenmeyers de 125 mL, contendo 25 mL da solução de corante na 

concentração de 50 mg/L e 0,125g de biossorvente. Os pHs ajustados, com solução de HCl 1M ou 

NaOH 1M, e estudados foram 2 ao 10, com incrementos de 1. Ao final dos 120 min, as amostras 

foram filtradas em papel filtro, centrifugadas a 4.000 rpm por 5 min e a concentração foi 

determinada através de análises espectrofotométricas, no comprimento de onda de 415 nm. Todos os 

experimentos foram realizados em triplicata. O percentual de remoção foi calculado pela diferença 

de Ci (concentração inicial do corante - mg/L) e Ce (concentração de equilíbrio do corante na 

solução - mg/L), dividido por Ci vezes 100. Observou-se que há influência do pH na biossorção do 

corante amarelo, sendo o pH 2 o que mais favorece o processo de remoção, como mostrado na Fig.1. 

O valor de remoção obtido no pH 2 (93,7%), diferiu estatisticamente (p<0,05) dos percentuais de 

remoção obtidos no pH 3 (64%),  pH 4 (29,9%), pH 5 (25,7%), pH 6 (30%), pH 7 (25,6%) , pH 8 

(35,1%), pH 9 (32,3%) e pH 10 (20%). O corante amarelo é um corante reativo, composto pela 

mistura 72% de Reactive Yellow 145 (C28H20ClN9Na4O16S5), caracterizado como um corante azo e 

18% de Yellow GD3R. Estes corantes possuem grupos cromóforos azo combinados com diferentes 

tipos de grupos reativos, que interagem com componentes presentes na superfície da matriz vegetal. 

A influência do pH na remoção está ligada a disponibilização de mais sítios de ligação, oriundos da 

atração eletrostática entre as cargas positivas da superfície da matriz vegetal (biossorvente) e os 

ânions liberados dos corantes reativos na solução ácida. Os resultados iniciais da pesquisa mostram 

que a folha do milho apresenta um grande potencial para uso como biossorvente na remoção do 

corante amarelo de efluentes têxteis. 

  

 
Médias de percentual de remoção com letras diferentes, diferem em nível de 95% pelo Teste de Tukey. 

 

Fig.1 Gráfico da porcentagem de remoção de corantes de acordo com pH. 


