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Resumo
As principais fontes de poluição por metais tóxicos são aquelas provenientes dos efluentes indus-

triais, da mineração e das lavouras. A adsorção utilizando materiais de baixo custo, ou biossorventes, 
vem surgindo como uma alternativa economicamente atrativa para potenciais tratamentos na remoção 
e recuperação de metais tóxicos. Neste trabalho a influencia de diversos tratamentos na preparação 
do pó da casca do coco verde, empregado como material adsorvente, foram estudados (água fria, água 
quente, solução de albumina e solução de NaOH) na remoção dos metais tóxicos Cu2+, Cd2+, Ni2+, Pb2+ e 
Zn2+. Também foram analisados os parâmetros físico-químicos pH, condutividade elétrica, cor e DQO  
nas “águas de lavagens” oriundas dos tratamentos efetuados no pó da casca do coco verde. Verificou-se 
que os tratamentos com NaOH e albumina obtiveram melhores resultados em termo de capacidades 
de adsorção para todos os metais estudados, respectivamente embora suas “águas de lavagens” terem 
apresentado características físico-químicas em maior desacordo com a legislação pertinente no estado 
do Ceará (PORTARIA DA SEMACE N.°154/2002) em relação ao descarte dos mesmos, classificados 
como efluentes industriais.
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Abstract
The main sources of pollution by toxic metals are those coming from industrial effluents, mining and farm-

ing. Adsorption using low cost materials, or biosorbents, is emerging as an economically attractive alternative 
treatment for the removal and potential recovery of toxic metals.  In this study, the influence of various treat-
ments using powder of green coconut shells was studied (cold water, hot water, albumin, sodum hydroxide) 
for removal of the toxic metals Cu2+, Cd2+, Ni2+, Pb2+ and Zn2+. We also analyzed physical and chemical pa-
rameters including pH, electrical conductivity, color and COD in “washings” coming from the experiments. It 
was found that treatments with sodium hydroxide  and  albumin gave better results in terms of adsorption 
capacities for all metals studied, although the “washings” presented physicochemical characteristics in dis-
agreement with the relevant legislation in the State of Ceará (SEMACE N.o 154/2002) on disposal of indus-
trial effluents.
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Introdução
Devido ao crescimento desordenado das ci-

dades, várias atividades antrópicas, principal-
mente as industriais, têm consumido recursos 
naturais e gerado resíduos que contêm subs-
tâncias perigosas e tóxicas que afetam intensa-
mente o meio ambiente (SINGHAL, MEHROTRA, 
1991).

De acordo com a Organização dos Estados 
Americanos (OEA), as indústrias que mais con-
taminam o meio ambiente são as dos setores 
de mineração e metalurgia, que lançam dia-
riamente grandes volumes de gases, resíduos 
aquosos ou sólidos, contendo elementos de toxi-
cidade variada. (SINGHAL, MEHROTRA, 1991). 
Dentre esses resíduos gerados, destacam-se os 
metais tóxicos ou metais pesados. Tais espécies 
químicas são não degradáveis, podendo acu-
mular-se nos componentes do ambiente onde 
manifestam sua toxicidade e são altamente 
móveis, tornando-se muito difícil acompanhar 
o destino destas espécies metálicas depois de 
introduzidas no ecossistema (BAIRD, 2002; 
TARLEY; ARRUDA, 2003a; AGUIAR PALERMO; 
NOVAES, 2002; PINO, 2005; SUD et al., 2008; 
VOLESKY, 2001)

A remoção destes poluentes provenientes de 
diversas fontes é realizada através de métodos 
convencionais de tratamentos físico-químicos, 
tais como: coagulação, floculação, precipitação, 
filtração, adsorção com carvão, ozonização e 
troca iônica. No entanto, tais métodos são bas-
tante onerosos e envolvem longos períodos de 
detenção, o que dificulta sua implementação 
(BANDYOPADHYAY, BISWAS, 1998; BAILEY et 
al., 1998; GURGEL, 2007). Os processos que en-
volvem troca iônica e adsorção em carvão ati-
vado, comumente utilizados por indústrias, são 
re lativamente caros, pois envolvem alto custo 
de equipamento e operação (TARLEY, ARRUDA, 
2003).

Diante das considerações mencionadas, 
fazem-se necessárias pesquisas por novas 
tecnolo gias envolvendo processos de biosor-
ção, visando à redução de custos e aumentando 
a eficiência no tratamento.

Atualmente a utilização dos resíduos agroin-
dustriais como adsorventes para a recupe-
ração de efluentes industriais é uma prática 
viável (POLLARD et al., 1992). A literatura 
apresenta trabalhos com resíduos de cenoura; 
cascas de amendoim; arroz; nozes; bagaço de 

cana-de-açúcar, entre outros (NASERNEjAD et 
al., 2005; jOHNSON et al., 2002; SINGH et al., 
2005; KIM et al., 2001; jUNIOR et al., 2007). 
O aumento do consumo de água do coco verde 
e a sua vocação natural para industrialização 
vêm causando problemas de disposição final do 
resíduo gerado, ou seja, as cascas dos frutos do 
coco são enviadas para lixões e aterros sanitá-
rios (ROSA et al., 2001). Assim, a utilização do 
pó da casca de coco verde como biossorvente 
de metais tóxicos, para o tratamento de efluen-
tes, é uma forma de aproveitamento viável e 
útil tanto na reutilização de resíduos sólidos, 
já que os mesmos são sobras de processos 
produtivos e são encontrados em quantidades 
apreciáveis, quanto no tratamento de efluentes 
(SOUSA, 2007).

Normalmente, esses resíduos, têm origem 
regionalizada, resultando na minimização dos 
custos com transporte. Podem ainda ser reu-
tilizados após os processos de adsorção, rea-
lizando a dessorção ou incineração tornando 
possível a recuperação do metal adsorvido.

 É importante salientar, no entanto, que al-
gumas vezes esses materiais necessitam de 
pré-tratamentos, com a finalidade de remover 
compostos fenólicos, por conferirem cor à água 
(BAILEY et al., 1998). Contudo a qualidade final 
das soluções resultantes desses tratamentos 
não são monitoradas, ou até mesmo tratadas.

Diante do cenário exposto, o presente traba-
lho teve como objetivo, avaliar a influencia de 
diversos tratamentos físico-químicos realizados 
na preparação do pó da casca do coco verde 
empregado como adsorvente na remoção de 
metais tóxicos, além de verificar a qualidade 
das soluções resultantes dos tratamentos em-
pregados.

Materiais e métodos

Reagentes e soluções
Neste trabalho foram utilizadas soluções esto-

que de 100 mg.L-1 de íons metálicos que foram 
preparadas a partir de seus respectivos sais: 
Cu (NO3)2.6H2O Zn(NO3)2.6H2O, Cd(NO3)2.6H2O, 
Pb(NO3)2 e Ni(NO3)2.6H2O de grau analítico 
MERCK (São Paulo, Brasil).

Obtenção do pó da casca de coco verde
O pó da casca de coco verde (Cocos nucifera) 

foi fornecido pela Embrapa Agroindústria Tro-
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pical-CE (EMBRAPA/CE). O material foi obtido 
de acordo com as etapas: Trituração; Prensa 
hidráulica rotativa; Moinho e máquina classi-
ficadora. As cascas de coco verde foram pas-
sadas em um dilacerador (triturador com facas 
de corte e martelos desintegradores), equipa-
mento semelhante ao utilizado na preparação 
de forragem para animais para obtenção das fi-
bras. Em seguida as fibras obtidas foram pren-
sadas em uma prensa “PRH” (prensa de rolos 
horizontais), para retirar o excesso de umidade 
e levadas a um moinho dotado de peneiras 
para obtenção de duas frações: pó e fibra. O pó 
obtido foi lavado e posto para secar à tempe-
ratura ambiente (Rosa et al., 2004; Carrijo et 
al., 2002) .A faixa granulométrica de 60-99 foi 
utilizada para o desenvolvimento do trabalho 
devido sua facilidade de obtenção e operação 
(SOUSA, 2007). 

Tratamentos físico-químicos
Os tratamentos no pó da casca do coco verde 

foram executados, antes dos estudos de adsor-
ção, com as seguintes soluções:

Água deionizada fria (temperatura ambiente) 
(T1),

Água deionizada na temperatura de 60º C 
(T2),

Albumina na concentração de 40g. L-1 (T3),
NaOH na concentração de 0,1 Mol.L-1 (T4). 
As amostras de pó foram postas em contato 

com as soluções de tratamento por 3 horas em 
béqueres de 500 ml, obedecendo à seguinte 
proporção: 20 g do pó (base seca) para 200 ml 
de solução.

Após o período de 3 horas o pó foi filtrado 
e lavado com água destilada até que sua água 
de lavagem permanecesse com uma coloração 
o mais clara possível. As águas de lavagens fo-
ram guardadas, identificadas verificadas o vo-
lume das mesmas e feitas as seguintes análises 
físico-químicas: pH (pHmetro WTW Modelo: 
3101i), condutividade elétrica (MICRONAL 
Modelo: B330), cor (Colorímetro DM-COR , DI-
GIMED, SÉRIE 42387) e DQO (bloco digestor 
Policontrol; colorímetro Thermo-Electron Cor-
poration, Modelo: Dicolet Evolution 100). Os 
volumes de águas de lavagem utilizados foram 
medidos em béquer graduado de 4L (Nalgon). 
Após a lavagem o pó tratado foi seco em estufa 
a temperatura de 60ºC.

A “água de lavagem” refere-se à água utilizada 

no pré-tratamento do pó, ou seja sua limpeza 
inicial para remoção de compostos fenólicos, 
orgânicos,  bem como na água utilizada após 
o tratamento a que o pó da casca do coco foi 
submetido.  Dependendo do tipo de tratamento 
a que o pó da casca do coco verde é submetido 
a água de lavagem adquire características físi-
cas e químicas bem diferenciadas. No caso do 
pó ser tratado com soluções ácidas ou básicas, 
a água de lavagem possuirá um caráter mais 
ácido ou básico devido à remoção do excesso 
destes (soluções ácidas ou básicas) no pó. 

É de grande utilidade a caracterização de al-
guns parâmetros físico-químicos nesta “água 
de lavagem”, uma vez que a mesma poderá se 
tornar um agente contaminador, dependendo 
de como e onde for executado  o descarte da 
mesma.

Efeito do tratamento físico-químico na capaci-
dade de adsorção

A fim de estimar a capacidade de adsorção do 
material adsorvente tratado, foram realizados 
experimentos em batelada em triplicata, onde 
0,4 g do material tratado e 10 mL de solução 
sintética multielementar (Pb+2, Ni+2, Cd+2, Zn+2 e 
Cu+2) na concentração de 100 mg. L-1 em pH 
5,0 foram mantidos sob agitação (175 rpm) à 
temperatura ambiente durante 3 horas (SOUSA, 
2007). Então, foram filtradas em papel de filtro 
quantitativo (marca: QUANTY – faixa preta, di-
âmetro de 11 cm). A determinação da concen-
tração residual dos íons metálicos foi realizada 
utilizando-se um espectrofotômetro de absor-
ção atômica (EAA – VARIAN Modelo: AA24OFS 
com sistemas de lâmpadas de catodo oco). A ca-
pacidade de adsorção do adsorvente, Q (mg do 
metal/ g do adsorvente) foi determinada com 
base na diferença de concentração dos íons me-
tálicos usando a Equação 1.

QW = V(Co – Ce)      
  

onde, 

Q é a capacidade de adsorção (mg. g-1);
Co e Ce são as concentrações do soluto na 

solução inicial e em equilíbrio em (mg.L-1), res-
pectivamente; 

V é o volume da solução (L); 
W a massa do adsorvente (g).
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Teoria
O processo de adsorção depende de vários 

fatores tais como: natureza do adsorvente, 
adsorvato e das condições operacionais. As 
características do adsorvente incluem: área su-
perficial, tamanho do poro, densidade, grupos 
funcionais presentes na superfície e hidrofobi-
cidade do material. Por outro lado, a natureza 
do adsorvato, depende: da polaridade, tama-
nho da molécula, solubilidade e acidez ou ba-
sicidade. As condições operacionais incluem, 
principalmente, temperatura, pH e natureza do 
solvente (RUTHVEN, 1984; COONEY, 1999). 
Interações entre a superfície do adsorvente e 
o adsorvato são resultados de forças atrativas 
entre essas espécies. De acordo com o tipo de 
forças envolvidas no processo de adsorção, po-
demos classificá-lo como adsorção física (fisis-
sorção) e química (químissorção) (MOURA et 
al., 2011). 

Na adsorção física nenhuma ligação é feita ou 
quebrada, sendo assim, a natureza do adsorvato 
permanece inalterada. Na adsorção química há 
a formação de ligações químicas entre o adsor-
vente e o adsorvato, e envolve o rearranjo de 
elétrons do fluido que interage com o sólido e 
a consequente formação da ligação química. O 
adsorvato sofre uma mudança química e é ge-
ralmente dissociado em fragmentos indepen-
dentes, formando radicais e átomos ligados 
ao adsorvente. Em muitos casos, a adsorção é 
irreversível e é difícil separar o adsorvente do 
adsorvato (RUTHVEN, 1984).

Resultados
Na Tabela 1, encontram-se as capacidades de 

adsorção do pó da casca de coco verde subme-
tido a diversos tratamentos físico-químicos e na 
Figura 1 podem ser observados os percentuais 
de remoção dos metais submetidos aos quatro 

tratamentos. No geral as amostras tratadas com 
albumina (T3) e NaOH (T4) obtiveram melhores 
resultados na remoção dos íons metálicos, ao 
passo que a amostra tratada com água quente 
apresentou os menores valores de capacidade 
de adsorção para todos os metais. Pode-se ob-
servar também que a capacidade de adsorção 
(Q) para o Cu2+ e Pb2+ praticamente não sofrem 
influência pelos diversos tratamentos, ao passo 
que zinco e níquel têm suas capacidades au-
mentadas quando submetidas aos tratamentos 
T3 e T4. O tratamento T4 foi o que apresentou 
melhor eficiência de remoção, segundo a Fi-
gura 1, para todos os metais estudados e menor 
efeito competição entre os metais e os sítios de 
adsorção. Sousa (2007) estudando a capaci-
dade de adsorção do material bruto e tratado 
com NaOH 0,1 Mol.L-1 para os mesmos metais, 

observou também uma melhoria na capacidade 
de adsorção desse material.

O pó da casca de coco verde contém altos te-

CAPACIDADE DE ADSORÇÃO MÉDIA – QM (mg.g-1)

Tratamentos Metais

Cu2+ Cd2+ Ni2+ Pb2+ Zn2+

T1 2,45 2,20 2,30 2,47 2,16

T2 2,31 2,03 1,94 2,48 1,95

T3 2,45 2,41 2,39 2,45 2,39

T4 2,47 2,48 2,45 2,49 2,47

Tabela 1- Capacidade de adsorção média (QM) do pó da casca de coco verde 
submetido a diversos tratamentos físico-químicos.
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Figura 1- Eficiência de remoção dos metais submetidos aos 
tratamentos T1, T2, T3 e T4. Condições: C0: 100 mg.L-1, 

massa do adsorvente: 0,4 g, volume utilizado: 10 mL, tempo 
de contato: 3 horas, Temperatura: 28 ± 2 ºC.
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ores de lignina e celulose as quais possuem gru-
pos hidroxila, metóxi e carboxílicos. Quando o 
material celulósico é submetido ao tratamento 
T4, os compostos fenólicos solúveis presen-
tes na fibra celulósica são removidos e os sí-
tios ativos ficam mais disponíveis, melhorando 
a adsorção (GURGEL, 2007; SALVADOR et al., 
2009).

O tempo de contado requerido entre o adsor-
vente e o adsorvato para atingir a condição de 
equilíbrio é de fundamental impor tância para 
compreender os processos envolvidos durante 
a ad sorção. Quando processos adsortivos ocor-
rem rapidamente, em sua grande maioria estes 
estão associados com o fenômeno de troca iô-
nica, enquanto que, processos menos especí-
ficos, como por exemplo, os de complexação, 
os tempos envolvidos são con sideravelmente 
maiores (TARLEY, ARRUDA, 2003). Neste tra-
balho, foi utilizado tempo de contato de 3 ho-
ras, pois é o tempo necessário para que ocorra 
o equilíbrio entre os metais e o biosorvente 
(Sousa, 2007).

Raulino (2011) utilizou o pó da casca do coco 
verde como adsorvente para remoção de me-
tais tóxicos em coluna e observou que a uti-
lização do pó da casca de coco verde tratado 
com NaOH 0,1mol.L-1 em coluna é viável na 
remoção dos metais cobre, níquel e zinco em 
soluções aquosas. Também é possível utilizar o 
pó da casca de coco verde sem tratamento para 
a remoção de metais, com a potencialidade de 
co-processamento desse material em outros se-
tores industriais.

Na Tabela 2, encontram-se os resultados ob-
tidos dos parâmetros analisados nas águas de 
lavagem de cada tratamento físico-químico re-
alizado no pó da casca de coco verde. Pode-se 
observar pela Tabela 2 que o pH permanece na 

faixa da neutralidade. Para os tratamentos T1 
a T3, esse resultado já era esperado já que a 
água e a solução de albumina não apresentam 
substâncias ácidas ou básicas em sua compo-
sição. já no tratamento T4, o resultado obtido 
indica que houve reação entre a hidroxila pre-
sente em solução e o material lignocelulósico, 
acarretando num decréscimo do pH na água de 
lavagem final, além da diluição feita quando se 
lava o material com água após tratamento com 
hidróxido de sódio.

Quanto à cor, o tratamento T4 obteve o maior 
valor, comparado aos outros tratamentos. Mais 
um indicativo de que ocorreu reação entre o hi-
dróxido de sódio e os compostos presentes no 
material lignocelulósico. A ação dos compostos 
alcalinos nesse tipo de material pode ocorrer 
através da desestruturação dos complexos lig-
nocelulósicos, solubilizando a hemicelulose e 
expandindo a fração fibrosa, além de extrair os 
materiais orgânicos como os taninos (FILHO et 
al., 2003; ASADI et al., 2007). Como conseqüên-
cia, o volume gasto para lavagem do material 
submetido ao tratamento T4 foi maior que os 
demais, já que a cor liberada foi maior.

A “água de lavagem” oriunda do tratamento 
T3 apresentou maiores valores de demanda 
química de oxigênio (DQO) provavelmente de-
vido à presença de uma proteína, a albumina, 
aumentando assim a carga orgânica. Nos trata-
mentos T2 e T4, os maiores valores de DQO em 
relação ao tratamento T1 se devem ao fato de 
a água quente e a solução de NaOH removerem 
compostos, como a lignina, a pectina, gorduras 
e taninos, que cobrem a superfície do material 
(GU, 2009; BRÍGIDA; ROSA, 2003).

A SEMACE (PORTARIA N.°154/2002) e o 
CONAMA (PORTARIA 430/2011) estabelece 
valores para pH entre 5,0 e 9,0. A SEMACE 

Tratamentos pH
Condutivi-
dade
(Us/cm-1)

Cor 
(Pt-Co)

DQO 
(mg.L-1)

Volume
(ml)

T1 5,75 503,0 545,0 130,62 1300,0

T2 5,62 604,0 803,0 291,61 1000,0

T3 6,26 2480,0 1340,0 5686,57 1350,0

T4 6,85 943,0 2580,0 383,33 1830,0

Tabela 2- Resultados dos parâmetros físico-químicos efetuados nas “águas 
de lavagem” dos diversos tratamentos do bagaço.
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(PORTARIA N.°154/2002)  estabelece valores 
para DQO abaixo de 200mg.L-1 para descarte 
de efluentes industriais. Seria então necessário 
ainda um tratamento para redução de DQO da 
“água de lavagem” proveniente do tratamento 
T4 para que o mesmo pudesse ser descartado 
em um corpo hídrico. Considerando-se apenas 
o pH ambos estariam enquadrados para des-
carte. Ao compararmos os tratamento T1 e T4, 
considerando-se os parâmetros físico-químicos 
e as capacidades de adsorção (Tabelas 1 e 2 
e Figura 1), foi possível notar que lavar o pó 
da casca de coco verde apenas com água pode 
ser vantajoso, pois utiliza-se menor volume de 
água na lavagem do material, menos cor é libe-
rada assim como a DQO é menor. Além disso, 
não há diferença significativa na capacidade de 
adsorção dos dois tratamentos, indicando que o 
tratamento T1 é o mais adequado para o adsor-
vente, nesse estudo.

Raulino (2011) realizou estudo com o pó da 
casca do coco verde como adsorvente para re-
moção de metais tóxicos em coluna, realizando 
também teste de dessorção, a fim de avaliar a 
capacidade de reutilização do adsorvente, uti-
lizando HNO3 0,5 mol.L-1 como eluente e cons-
tatou que quase todo o cobre foi dessorvido 
(98,54%), enquanto que apenas 50 % do níquel 
e zinco foram dessorvidos.

Sousa et al (2010), estudando a remoção de 
metais utilizando o pó da casca de coco verde 
tratado com NaOH 0,1 mol.L-1 verificou que o 
material adsorvente pode ser utilizado em mais 
um ciclo de adsorção, apesar de a partir do se-
gundo ciclo ter sido observada a perda de efici-
ência na remoção dos metais. 

A elevada eficiência de remoção dos metais 
tóxicos pelo pó da casca do coco verde mostra 
a potencialidade deste material. Ainda, por se 
tratar de um material em abundância e, devido 
suas características físicas como a de elevada 
porosidade, é per feitamente viável efetuar o 
tratamento do efluente em colu nas, ao invés 
dos processos em batelada sob agitação. Esta 
característica do tratamento torna-o bastante 
conveniente para a remoção dos metais em vo-
lumes elevados de efluente, num tempo relati-
vamente curto. Como exemplo, pode-se tratar 
cerca de 1000L de um efluente similar ao utili-
zado nes te trabalho empregando apenas 40Kg 
de adsorvente, com um custo muito reduzido, 
em um sistema de batelada. Se o sistema utili-

zado for o de coluna, chega-se a tratar cerca de 
5000L deste mesmo efluente, segundo dados 
de Raulino (2011).

Evidenciada a elevada capacidade de adsor-
ção apresentada pelo resíduo industrial (pó da 
casca do coco verde), surge uma importante 
questão: o que fazer com o adsorvente contendo 
os metais tóxicos? O processo mais comumente 
empregado é sua disposição em aterros indus-
triais, o que, além de ser um procedimento 
oneroso, não elimina o problema. Além desta al-
ternativa, existe a possibilidade de incineração 
controlada deste material, visando à obtenção 
de uma cinza rica em óxido de metais, passível 
de ser reutilizada pelas indústrias metalúrgicas 
em novos processos. Ou ainda como fonte de 
energia na queima desse material em caldeira 
(com condições controladas) na própria indús-
tria.

Conclusões
Os resultados indicaram que os tratamentos 

físico-químicos T4 e T3 (tratados com NaOH e 
albumina, respectivamente) obtiveram melho-
res resultados na capacidades de adsorção para 
todos os metais estudados, porém suas “águas  
de lavagens” apresentaram características  fí-
sico-químicas, parâmetro DQO, em maior desa-
cordo com a legislação pertinente no estado do 
Ceará (PORTARIA DA SEMACE N.°154/2002) 
em relação ao descarte dos mesmos, classifica-
dos  como  efluentes industriais.

 Sendo assim é mais adequado lavar o pó da 
casca de coco verde apenas com água (T1), pois 
utiliza-se menor volume de água na lavagem do 
material, menos cor é liberada e o valor da DQO 
é menor, além disso, não há diferença signifi-
cativa na capacidade de adsorção dos metais 
quando se utiliza o adsorvente submetido ao 
tratamento T1 em relação aos outros tratamen-
tos.
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