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Introdução 

      Atualmente, a descarga de corantes que são 
utilizados nas indústrias diretamente no meio 
ambiente é um motivo de preocupação, tanto por 
razões toxicológicas e estéticas, tanto por causar 
sérios problemas de poluição de água e para a vida 
aquática. 
    A presença de corantes na água, mesmo em 
baixas concentrações, é altamente visível e 
indesejável e existe a necessidade de se remover 
estes contaminantes de modo a diminuir o impacto 
ambiental. O azul de metileno é um dos corantes 
mais usados para tingir madeira, algodão e seda. O 
seu uso e descarte, dependendo das condições, 
podem causar sérios efeitos prejudiciais. Por isso, a 
remoção de corantes assim como de fluxos de 
resíduos oriundos das indústrias antes da sua 
descarga para fontes de água públicas merece 
atenção especial.1,2 Dentre os diferentes processos 
de remoção de contaminantes em águas por 
exemplo, destaca-se a adsorção que se baseia no 
acúmulo de uma substância na interface de duas 
fases.  
    Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
a eficiência de remoção do corante azul de metileno 
pela goma xantana3,4 como material adsorvente. A 
goma xantana é um biopolímero bacteriano com 
grande aplicação na indústria alimentícia. 

Resultados e Discussão 
    Inicialmente, foi realizado um estudo para avaliar 
a concentração de azul de metileno adsorvido em 
função da concentração da goma xantana. As 
técnicas de espectroscopia de absorção UV-VIS e 
de fluorescência foram utilizadas para a avaliação 
do processo. A figura 1 apresenta as curvas sobre 
os valores da concentração de azul de metileno 
adsorvida para cada concentração de xantana 
estudada.  

0.0 1.0x10-4 2.0x10-4 3.0x10-4 4.0x10-4 5.0x10-4

-4.0x10-6

-2.0x10-6

0.0

2.0x10-6

4.0x10-6

[A
M

] ad
s 
/ m

ol
 L

-1

 2,49.10-7 mol L-1

 4,95.10-7 mol L-1

 2,38.10-6 mol L-1

 4,54.10-6 mol L-1

 8,33.10-6 mol L-1

[xantana] / g L-1  
Figura 1: Relação da concentração de azul de metileno 
adsorvido versus concentração de goma xantana. 

Pode-se verificar um aumento da concentração 
de azul de metileno adsorvida conforme o aumento 
da concentração de azul de metileno e da 
concentração de xantana. Ou seja, quanto maior for 
as constantes de adsorção, maior será a adsorção 
destas.  

Os resultados foram ajustados conforme os 
modelos de curva de adsorção. O modelo que 
melhor representou os resultados das isotermas de 
adsorção foi o de Freundlich (Figura 2). Com a 
isoterma de Freundlich foi um obtido um valor médio 
da constante de adsorção (kads) de 2,48x10-2. 

 
 

 
Figura 2: Isoterma de adsorção de Freundlich 

 

Conclusões 
A partir dos resultados preliminares obtidos, 

verificou-se que a goma xantana pode ser utilizada 
como adsorvente do corante azul de metileno e que 
as isotermas seguem o modelo de Freundlich.     
     Dando continuidade ao trabalho, serão avaliados 
outros parâmetros importantes como o efeito do pH, 
temperatura e tempo de adsorção.  
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