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Introdução 

Várias metodologias convencionais podem ser 
empregadas para a remoção de poluentes, como 
por exemplo, os metais pesados, presentes em 
efluentes, tais como a precipitação química, troca 
iônica, processos de sorção em carvão ativo entre 
outros

1
. Métodos alternativos vêm sendo 

propostos para a recuperação desses íons 
metálicos e minimização da contaminação 
ambiental. 
O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá 
(Passiflora Edulis), sendo grande parte desta 
produção dirigida para a agroindústria, que gera 
quantidades exorbitantes de resíduos sólidos em 
virtude do descarte de cascas em lixões e aterros.  
Assim, este trabalho tem como objetivo investigar 
a viabilidade do uso da casca do maracujá como 
adsorvente de baixo custo para a remoção de 
metais potencialmente tóxicos em solução aquosa. 

Resultados e Discussão 

As cascas do maracujá (in natura) foram 
desidratadas em estufa de secagem em 70ºC por 
12 horas. Após a secagem, as cascas foram 
trituradas e no final desse processo, obteve-se uma 
farinha fina

2
. A matéria prima foi submetida à 

peneiração, de 18 a 230 mesh (1 – 0,063 mm), para 
separar em cinco diferentes frações. As porções 
foram ativadas com soluções ácidas: (HCl – 0,1 e 
1,0 mol.L

-1
 e H3PO4 – 0,1 e 1,0 mol.L

-1
); solução 

básica (NaOH 0,1 mol.L
-1

) e solução de H2O2 – 0,1 
e 1,0 mol.L

-1
, nos tempos de contato de 3 e 6 horas 

na temperatura ambiente
3
. Em seguida lavou-se 

com água destilada e solução tampão (pH 4), secas 
à temperatura ambiente e, posteriormente, 
deixadas em dessecador a vácuo sob sílica gel. 
Posteriormente, foram realizados experimentos de 
adsorção, utilizando-se 0,3 g do biossorvente 
tratado e 10 mL da solução multielementar (de 
concentração 100 mg.L

-1
 de cada íon estudado). O 

pH foi mantido em 5,0 e agitação constante de 200 
rpm durante 24 horas. Os resultados estão 
mostrados na Figura 1. Observa-se um ligeiro 
aumento da adsorção dos íons Ni

2+ 
e Zn

2+
, 

conforme se diminui o tamanho de partícula. Para o 
íon Cu

2+
 a adsorção foi mais efetiva na menor 

granulometria. Este comportamento pode ser 
explicado, uma vez que, menor tamanho de 
partícula implica em maior área de contato, 
conseqüentemente, melhor desempenho na 
adsorção. 

Figura 1. Percentual de remoção dos íons 
metálicos (Cu

2+,
 Ni

2+,
 e Zn

2+
) para diferentes faixas 

de tamanho de partículas, em pH 5 e temperatura 
ambiente. 
 
Para avaliar a concentração dos íons após a 
adsorção utilizou-se um Espectrofotômetro de 
Absorção Atômica de Chama (AA 400, Perkin 
Elmer), cujas análises foram realizadas no 
Laboratório de Biogeoquímica da Universidade 
Federal de Rondônia – UNIR, Porto Velho.  

Conclusões 

Assim, com os resultados obtidos pode-se inferir 
que a farinha da casca do maracujá in natura figura 
como um adsorvente eficaz, que pode ser 
considerado como um significativo e potencial 
adsorvente no tratamento de efluentes contendo 
íons de Cu, Zn e Ni. 
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