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RESUMO
A agricultura é uma significativa fonte de produção de alimentos e para que a produção seja cada vez mais lucrativa são
utilizados  defensivos  agrícolas,  os  quais  se  usados  de  forma  descontrolada  se  tornam poluentes,  e  dentre  estes
poluentes estão classificados os herbicidas, inseticidas e fungicidas. Os tratamentos convencionais de água não são
eficientes na remoção de agrotóxicos da água, com isso a adsorção é considerada uma das melhores alternativas para
remoção de poluentes orgânicos, considerando sua natureza universal, baixo custo e facilidade de operação. Assim, o
intuito do presente trabalho foi comparar a adsorção dos herbicidas diuron e atrazina em cascas de Moringa oleifera Lam
utilizadas in natura, tratadas quimicamente e termicamente e avaliar a influência da liberação de cor do adsorvente no
meio aquoso. Foram variados os tempos de contato em 1, 2 e 4 horas, sendo observada impossibilidade de leitura da
concentração final dos herbicidas, sendo tal fato justificado pela liberação de cor proveniente do adsorvente no meio
aquoso. Em outro teste foi comprovada esta liberação de cor, que foi minimizada por processos de lavagem prévias do
adsorvente. Portanto, conclui-se que as cascas de Moringa oleifera Lam possuem potencial de adsorção dos herbicidas,
e os adsorventes devem passar por processos de lavagem prévia para retirada dos componentes que conferiam cor ao
meio aquoso.

PALAVRAS-CHAVE: Herbicidas; Cor; Casca de Moringa oleifera Lam; Adsorventes.

1 INTRODUÇÃO

A água de mananciais superficiais pode conter impurezas, tais como sedimentos, partículas
em suspensão, dissolvidas e coloidais, além de microrganismos patogênicos, sendo conveniente a
remoção de tais impurezas para sua utilização adequada (ARANTES et al. 2012). Considerando a
poluição  por  agrotóxicos,  sabe-se  que  a  agricultura  é  uma  significativa  fonte  de  poluentes.  A
agricultura  moderna,  visando a  constante  elevação de produtividade e  maximização dos lucros,
utiliza  uma  carga  elevada  de  agroquímicos,  principalmente  herbicidas,  inseticidas  e  fungicidas
(GRÜTZMACHER et al. 2008).

Dentre as técnicas de tratamento de água,  a adsorção é considerada uma das melhores
alternativas para remoção de poluentes orgânicos solúveis e insolúveis, considerando sua natureza
universal, baixo custo e facilidade de operação. Basicamente, esse processo é a acumulação de
uma substância, no caso, poluente, na superfície de adsorvente sólido (ALI et al. 2012). 

Atualmente há o interesse na transformação de resíduos sólidos orgânicos em adsorventes
para  a  remoção  de  diversos  micropoluentes  (SCHRÖDER  et  al.  2011).  Tendo  em  vista  tal
constatação,  é  possível  enquadrar  as  cascas  de  Moringa  oleifera Lam  como  adsorvente  de
interesse. Esta por sua vez, é uma planta de porte médio, de origem indiana. Sendo demonstrado na
Figura 1
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Figura 1: Planta Moringa oleifera Lam
Fonte: Disponível em <http://www.afrol.com/articles/35546> Acesso em 30 de julho de 2017.

Suas sementes têm sido frequentemente utilizadas como coagulante no tratamento de água
para abastecimento, sendo a casca da semente considerada um resíduo. Estudos prévios indicaram
alto  potencial  das cascas na remoção de poluentes em amostras aquosas,  tais  como metais  e
compostos orgânicos (AKHTAR et al. 2007). Na Figura 2 estão representadas as partes da vagem,
casca e semente da Moringa oleifera Lam.

Figura 2: Partes do fruto da Moringa oleifera Lam (A) vagem, (B) casca e (C) sementes.
Fonte: Disponível em: <https://www.themoringa.com/articles/hiv-and-aids-moringas-role-treatment> Acesso em

30 de julho de 2017.
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Os resíduos sólidos orgânicos podem ser utilizados como adsorventes nas seguintes formas:
in  natura,  tratados quimicamente e tratados termicamente.  A ativação tem sido utilizada para a
remoção de matéria orgânica presente na superfície do adsorvente e o tratamento térmico, para
aumentar a superfície de contato (AKHTAR et al. 2007). 

Considerando o exposto acima, o objetivo do presente trabalho foi comparar a adsorção dos
herbicidas diuron e atrazina pelas cascas de  Moringa oleifera Lam utilizadas  in  natura,  tratadas
quimicamente e tratadas termicamente e a avaliação da influência da liberação da cor do adsorvente
no meio aquoso.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os  experimentos  foram  realizados  no  Laboratório  de  Gestão,  Controle  e  Preservação
Ambiental (LGCPA) e O Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP) da Universidade
Estadual de Maringá – Campus sede Maringá.

2.1 PREPARO DA CASCA DE MORINGA OLEIFERA LAM

As sementes de Moringa oleifera Lam foram adquiridas da Universidade Federal de Aracaju,
em  Aracaju  –  SE.  Foram  selecionadas  sementes  saudáveis,  e  as  cascas  foram  retiradas
manualmente,  as  quais  foram  trituradas  em  liquidificador  industrial  (Poli  LS04MB).  Então,  as
mesmas foram lavadas com água deionizada. A secagem foi realizada em estufa micro processada
com circulação de ar (SX CR/42) à 105ºC por um período de 12h. (AKHTAR et al., 2007). 

O tratamento químico foi realizado com metanol 0,1M. Após lavagem com água deionizada,
as mesmas foram submetidas a contato com solução de ácido nítrico 0,1M durante 1h. Após esse
período, foi realizada novamente a lavagem. Então foram secas em estufa à 105ºC por um período
de 12h (AKHTAR et al., 2007). 

O tratamento térmico foi realizado em forno mufla a 300 ºC (Forno Jung 10.012). Após atingir
a temperatura ambiente, o adsorvente foi retirado do equipamento e colocado em um dessecador.
Então as partículas foram separadas por tamanho através de peneiramento, sendo selecionadas as
de 500μm, devido ao maior rendimento no peneiramento. (AKHTAR et al., 2007).

2.2 ANÁLISES ESTRUTURAIS DE MORFOLOGIA

Amostras  da  casca  in  natura e  tratada  termicamente  foram  analisadas  em  Microscopia
eletrônica de varredura (MEV), no equipamento Superscan SS 550 (Shimadzu).

2.3 ENSAIOS DE ADSORÇÃO DE ATRAZINA E DIURON

As soluções de atrazina e  diuron foram preparadas a partir  de um produto  comercial  de
atrazina e diuron (500 SC Nortox®). 25 mL de solução de atrazina e diuron, com concentração de 5
mg.L-1,  foram colocadas em contato com 0,5g dos adsorventes  Moringa oleifera Lam  in  natura,
tratada  quimicamente  e  tratada  termicamente.  As  amostras  foram  retiradas  e  filtradas  em
membranas de acetato de celulose de 45 μm após o tempo de contato 1, 2 e 4h em mesa agitadora
(Tecnal TE-4200) a 180 rpm. As leituras da concentração final de atrazina e diuron foram realizadas
em  espectrofotômetro  (Hach  DR 5000)  à  222  e  247nm,  respectivamente.  Para  os  ensaios  de
adsorção, os testes foram realizados em duplicata. Sendo a Equação 1, a porcentagem de remoção
de cada contaminante. Sendo, Ce a concentração inicial e Cf  a concentração final.
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% remoção=  
Ce−Cf
Ce

x 100         (1)

2.4 QUANTIFICAÇÃO DA COR LIBERADA PELAS CASCAS DE  MORINGA OLEIFERA LAM  IN
NATURA

A fim de verificar a liberação de cor proveniente das cascas de moringa, foi realizado um
experimento no qual foram deixados 2,5g das cascas in natura e tratada termicamente em contato
com 150 mL de água deionizada, sob agitação constante. Após 1h, a amostra foi filtrada e a água foi
analisada a partir da leitura de cor em espectrofotômetro (Hach DR 5000) no comprimento de onda
455 nm. Esse processo foi repetido 4 vezes, sendo deixado por 1 h, cada procedimento.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ESTRUTURA MORFOLÓGICA DA CASCA IN NATURA E TRATADA TERMICAMENTE

A Figura 3 e a Figura 4 apresentam as microscopias eletrônicas de varredura (MEV) das partes do
fruto da Moringa.

Figura 3: Estrutura morfológica da casca in natura com magnitude de 150x (A) e 1000x (B)
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Figura 4: Estrutura morfológica da casca tratada termicamente com magnitude de 70x (A) e 500x (B)

Observa-se  que  os  materiais  apresentam  características  morfológicas  distribuídas  com
heterogeneidade e relativamente porosas. As biomassas estudadas apresentaram deformações na
superfície do tecido vegetal. Essas deformações podem ser favoráveis para biossorção de espécies
químicas metálicas ou orgânicas (Araújo et al., 2010; Reddy et al., 2011).

3.2 INFLUÊNCIA DA LIBERAÇÃO DE COR NA AMOSTRA

Os resultados de concentração final de atrazina (mg.L -1) após diferentes tempos de contato
estão representados na Tabela 1 e para resultados de concentração final de diuron (mg.L -1) após
diferentes  tempos de contato  estão representados na Tabela  2,  os  valores  são as  médias  dos
valores obtidos nas duplicatas, na qual se observa a remoção dos contaminantes, principalmente na
casca tratada termicamente, obtendo os melhores resultados, sem a lavagem do adsorvente.

Tabela 1: Concentração final de atrazina (mg.L-1) após diferentes tempos de contato com moringa sem 
lavagem prévia

Adsorvente 1 h 2 h 4 h
In natura 28,43 * *
TRATADA QUIMICAMENTE 19,09 * *
TRATADA TERMICAMENTE 0,34 3,84 0,98

* Os valores em questão excederam o limite de detecção do equipamento.

Tabela 2: Concentração final de diuron (mg.L-1) após diferentes tempos de contato com moringa sem 
lavagem prévia

Adsorvente 1 h 2 h 4 h
In natura 32,03 * *
TRATADA QUIMICAMENTE 16,06 * *
TRATADA TERMICAMENTE 0,38 1,91 3,03

* Os valores em questão excederam o limite de detecção do equipamento.

Pode-se observar que foram obtidos valores de concentração final do herbicida atrazina para
a adsorção realizada pela moringa in natura 28,43 mg.L-1 e tratada quimicamente (TQ) 19,09 mg.L-1.
Situação semelhante aconteceu com os ensaios de adsorção de diuron. 
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Os resultados descritos podem ser  justificados pela interferência da liberação de cor  dos
adsorventes no meio aquoso. Observa-se também, que no adsorvente TT (tratado termicamente),
tanto para a remoção de atrazina e diuron, apresentaram os melhores resultados, porém com o
passar do tempo observa-se liberação de cor. Por isso que nos tempos de contato de 2 e 4 horas
não foram realizadas as leituras, pois devido ao maior tempo, a liberação de cor foi ainda mais
considerável. 

O experimento seguinte foi realizado para comprovar a cor liberada pelo adsorvente in natura
após cada lavagem prévia de 1 hora com água deionizada, sendo no total  4 procedimentos de
lavagem de 1 hora (Tabela 3). O experimento utilizou a casca in natura, pois a mesma não possui
qualquer  tipo de tratamento.  Observando os resultados,  fica comprovada a liberação de cor  do
adsorvente no meio aquoso, sendo que a minimização da cor é observada após cada procedimento
de lavagem, sendo mínima após 4 horas de procedimento de lavagem do adsorvente.

Tabela 3: Cor liberada pelo adsorvente in natura após procedimentos de lavagem com água deionizada
Tempo (h) Cor (uC)

1 56,20
2 45,00
3 8,30
4 1,97

Observa-se, a partir da Tabela 3, que quanto maior o tempo de lavagem da moringa in natura,
menor foi a liberação de cor. Consequentemente, se o adsorvente fosse utilizado em outros ensaios
de adsorção, menor seria a interferência da cor nas leituras de concentração dos herbicidas e mais
coerente seriam os resultados. 

Assim,  nos ensaios  seguintes  foi  realizado o procedimento  de lavagem na casca tratada
termicamente, que apresentou as melhores eficiências de remoção de atrazina e diuron em ensaios
prévios (mesmo sem o procedimento de lavagem). 

A Figura 4 apresenta a eficiência de remoção para a atrazina com a casca de moringa após
tratamento  térmico  e  procedimento  de lavagem para  evitar  a  interferência  da  cor  na  leitura  do
contaminante em estudo.
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Figura 4: Remoção de atrazina com a casca tratada termicamente, após a lavagem do adsorvente

A  Figura  5  apresenta  a  remoção  do  contaminante  diuron,  utilizando  a  casca  tratada
termicamente após sua lavagem.
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Figura 5: Remoção de diuron com a casca tratada termicamente, após a lavagem do adsorvente.
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Observa-se que utilizando a casca tratada termicamente a remoção de atrazina foi máxima
em 4h, com 91,6% de remoção, e para o diuron a remoção mais eficiente foi em 4h, com 98,2% de
eficiência de remoção. E com o procedimento de lavagem não houve liberação de cor no meio
aquoso e foi possível realizar a análise de concentração de atrazina e diuron, mesmo nos tempos de
2 e 4 horas, o que não era possível anteriormente, nos ensaios em que o adsorvente era utilizado
sem o processo de retirada dos componentes que conferiam cor ao meio aquoso.

4 CONCLUSÃO

Pode-se  concluir  que  as  cascas  de  Moringa  oleifera Lam  tratada  termicamente  possui
potencial  de  adsorção  dos  herbicidas  diuron  e  atrazina.  A  não  lavagem  prévia  do  adsorvente
influencia na quantificação da concentração dos contaminantes na solução, devido à liberação de
cor, comprovada a partir dos resultados descritos anteriormente. Conclui-se, portanto, que para uma
melhor análise da atuação dos adsorventes sobre os contaminantes deve ser realizada a lavagem
dos adsorventes, com intuito de reduzir os efeitos da liberação de cor sob as concentrações finais
reais dos adsorventes.
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