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RESUMO 

Os efluentes industriais são despejos provenientes do processo industrial, e é de extrema importância que 
estas águas contaminadas passem por tratamentos para obtenção de água de reuso ou para que sejam 
descartadas de maneira segura, sem danos ao meio ambiente. Vários tipos de adsorventes não 
convencionais estão sendo estudados para remoção desses corantes, dentre as principais vantagens estão 
seu baixo custo, biodegradabilidade, não agressividade ao meio-ambiente e menores produções de lodo 
após a coagulação. A utilização da Moringa oleífera como adsorvente natural, devido sua eficiência na 
remoção de poluentes, tais como íons metálicos e corantes em meio aquoso, vem sendo investigada e traz 
resultados satisfatórios as pesquisas. O presente trabalho teve por finalidade avaliar o comportamento de 
adsorção do corante amarelo tartrazina utilizando sementes de Moringa oleifera (moringa) em leito fixo, por 
meio da variação da altura do leito da coluna e do pH. Os resultados evidenciaram que o processo de 
biossorção do corante tartrazina com sementes de moringa apresentaram maior eficiência quando a coluna 
foi operada com uma altura de 14 cm e pH 5 da solução de corante; para esta condição foi alcançada uma 
porcentagem de remoção de 44,89 % e capacidade de remoção de 0,504 mg g-1.  
 
PALAVRAS-CHAVE: adsorção; coluna; poluentes. 

 
1.       INTRODUÇÃO 
 

O corante amarelo tartrazina é um corante orgânico sintético, também conhecido 
pelas nomenclaturas internacionais E102 e FD&C Yellow 5. Apresenta em sua 
composição grupos azo funcionais (N=N) e estruturas de anéis aromáticos e por este 
motivo são prejudiciais à saúde humana (LÓPEZ-DE-ALBA, 2001). Como resultado da 
grande variedade de aplicação da tartrazina, boa parte deste corante acaba sendo 
descartado ao final do processamento juntamente com a água, dando origem a efluentes 
coloridos, os quais são inaceitáveis esteticamente. Além dos fatores alergênicos 
encontrados no corante em questão, ele pode ocasionar danos ao meio ambiente devido 
a limitações na capacidade de reoxigenar a água, reduzir a atividade fotossintética do 
sistema aquático e desencadear outros riscos à saúde por serem cancerígenos aos 
humanos e animais (CRINI, 2008).  

A adsorção tornou-se um método importante na separação de poluentes devido a 
sua alta capacidade de remover substâncias encontradas em quantidades traços e que 
encontram resistência à métodos de degradação enzimáticos. Dentre diversas técnicas, a 
adsorção é considerada um processo atraente, devido a sua elevada flexibilidade, a 
simplicidade do processo, a facilidade de operação e entre outros fatores (GOSCIANSKA, 
2015) 

No tratamento da água, as sementes de Moringa oleifera apresentam alta 
capacidade de coagulação/floculação e exibem algumas vantagens em relação aos 
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compostos químicos sintéticos, como biodegradabilidade, não-toxicidade, e produz menos 
lodo com baixo teor de metais (REDDY, 2011; ALVES., 2013). Dentro deste contexto, não 
foram encontradas na literatura referências utilizando como biossorvente a semente de 
Moringa oleifera Lam. na remoção da tartrazina. Desta forma, o presente trabalho 
pretende contribuir para um melhor entendimento das características biossortivas da 
semente da Moringa oleífera Lam. utilizando leito fixo. 

 
2.      MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O corante utilizado para o estudo de adsorção foi o amarelo tartrazina (Yellow n°5), 
doado pela empresa Duas Rodas Industrial de Jaraguá do Sul – SC. As sementes de 
Moringa oleifera (moringa) foram obtidas na cidade de Aracaju – SE, Brasil. Para o 
preparo do biossorvente, as sementes foram descascadas manualmente e em seguida 
foram secas em estufa com circulação de ar (Temporizador Digital SX CR/42) à 105°C 
(AKHTAR, 2007) por 2 horas. Após a secagem, foram trituradas em um processador 
comum por aproximadamente 2 minutos para então serem padronizadas em uma 
granulometria de 28 mesh. O pó obtido foi utilizado como adsorvente para os ensaios de 
biossorção. 
 
2.1. ENSAIOS EM COLUNA 

  
A metodologia utilizada para o estudo da biossorção de tartrazina em leito fixo foi 

baseada no trabalho de Meng (2013). Os experimentos em leito fixo foram realizados em 
uma coluna de vidro com diâmetro interno de 0,9 cm e comprimento de 28 cm. Para o 
empacotamento da coluna, preencheu-se a coluna com aproximadamente 7 cm de 
esferas de vidro e em seguida adicionou-se um pequeno pedaço de tela de poliamida, 
com o objetivo de separar o biossorvente das esferas de vidro. Adicionou-se a massa 
adequada de biossorvente, seguido de outro pedaço de tela de poliamida, e uma camada 
de esferas de vidro de aproximadamente 7 cm, para garantir que a altura do leito não 
fosse alterada durante todo o ensaio. A solução do corante amarelo tartrazina, a uma 
concentração conhecida, foi bombeada através da coluna de adsorvente utilizando uma 
bomba peristáltica com ajuste de velocidade variável, em fluxo ascendente. As amostras 
do efluente da coluna foram recolhidas em intervalos regulares, até que o ponto de 
saturação do leito fosse atingido. As concentrações de corante na saída do leito foram 
analisadas por espectroscopia UV/vis (HACH DR 5000) em um comprimento de onda de 
426 nm. Na Figura 1 está ilustrado o esquema dos experimentos em coluna. 
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Figura 1: Diagrama em escala de laboratório do sistema para testes em coluna. (1. Tanque de 

alimentação, 2. Bomba peristáltica, 3. Coluna empacotada, esferas e tela de poliamida, 4. Tanque 
de coleta de efluente) 

 
2.1.1  Efeito da Altura do Leito  
 

O efeito da altura do leito nas curvas de ruptura foi investigado utilizando diferentes 
profundidades, de 4, 9 e 14 cm. A solução de alimentação tinha uma concentração inicial 
de tartrazina de 15 mg L-1 e pH 5 em todos os casos, e foi deixada fluir através do 
adsorvente com uma taxa de fluxo de 1 mL min-1. 
 
2.1.2.  Efeito do pH  

 
Para o efeito do pH nas curvas de ruptura utilizou-se para os experimentos a 

solução de tartrazina de 15 mg L-1, uma vazão de 1 mL min-1 e uma altura de leito de 14 
cm. Foram investigadas as influências do pH 5, 7 e 9. 
 
2.1.3. Análise dos Dados de Adsorção  

 
As curvas de rupturas foram construídas plotando Ct/C0 (mg L-1) por t (min), onde 

Ct é a concentração na saída do leito, C0 é a concentração inicial e t é o tempo em que 
os pontos foram coletados .O desempenho do processo de adsorção em leito fixo 
depende do tempo necessário para ocorrer a ruptura da curva de adsorção e de sua 
forma. Diz-se que o ponto de ruptura é aquele em que a Ct atinge 5% da concentração 
inicial, e o ponto onde a concentração de efluente atinge 95% é geralmente chamado de 
ponto de exaustão de coluna. A partir de estudos realizados por AUTA (2013), é possível 
calcular os dados de adsorção envolvidos no processo. O volume (mL) do efluente tratado 
é calculado a partir da Equação (1): 

                                                           𝑉𝑡 = 𝑄𝑡𝑒                                                        (1)  
Em que, Q é a vazão volumétrica (mL min-1) e te é o tempo de saturação da coluna 

(min). Com uma concentração conhecida do corante e a vazão de alimentação da coluna, 
calcula-se a capacidade máxima da mesma (qtotal em mg) a partir do cálculo da área 
acima da curva de ruptura. A área foi calculada a partir da integral de Cad (mg L-1) por t 
(min), mostrado a seguir na Equação (2):      
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                                                 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑄

1000
∫ 𝐶𝑎𝑑𝑑𝑡

𝑡=𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=0
                                       (2)        

Onde,  
                                                   𝐶𝑎𝑑 = 𝐶0 − 𝐶𝑡                                                         (3)         
Em que, Cad (mg L-1) é a concentração de corante adsorvida no leito, C0 (mg L-1) é 

a concentração inicial de corante alimentada no leito, Ct (mg L-1) é a concentração na 
saída do leito em determinado tempo, ttotal (min) é o tempo total de alimentação e Q (mL 
min-1) é a vazão de alimentação. Em sequência, calcula-se a capacidade máxima de 
adsorção do biossorvente qm (mg g-1) a partir da Equação (4):             

                                                        𝑞𝑚 =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑚
                                                         (4)       

Onde qtotal (mg) é a capacidade máxima da coluna e m (g) a massa de 
biossorvente utilizada. Por fim, é possível calcular a quantidade total de corante enviada 
para a coluna Wt (mg) e a porcentagem R de corante removida pela coluna empacotada 
(%), como mostrado a seguir nas Equações (5) e (6), respectivamente: 

                                                       𝑊𝑡 =  
𝐶0𝑄𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1000
                                                     (5)                                                                   

                                                       𝑅(%) =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑊𝑡
                                                      (6)       

 
3.      RESULTADOS 
 

A variação do parámetro de altura do leito é importante para avaliar as alterações 
na adsorção em coluna e avaliar a capacidade de utilização do biossorvente. As curvas 
de rupturas para as alturas de leito 5, 9 e 14cm encontram-se na Figura 2.  A Tabela 1 
mostra os resultados obtidos para capacidade total do leito (qt), capacidade máxima do 
leito (qe), quantidade de adsorvato total enviado ao leito(Wt) e a porcentagem total de 
remoção (R). Também foram avaliados o tempo de ruptura (tr) e o tempo de saturação do 
leito (ts) calculados a partir da curva de ruptura.  
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Figura 2: Efeito da altura de leito na remoção do corante amarelo tartrazina. 

 

Tabela 1: Dados de adsorção em leito fixo para o parâmetro de altura do leito. 

 qtotal 
(mg) 

qm (mg g-

1) 
Wt (mg) R(%) tr (min) ts 

(min) 
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Altura (cm)       
5 0,823 0,823 2,24 36,74 25 165 
9 1,017 0,508 2,70 37,66 25 180 
14 1,513 0,504 3,37 44,89 40 225 

 
As curvas obtidas demonstram que são dependentes da altura do leito da coluna e 

suas inclinações diminuem com o aumento da altura do leito, enquanto que, o tempo de 
ruptura e saturação aumentam de 25 a 40 minutos e de 165 a 225 minutos, 
respectivamente. Além disso, o aumento da altura de leito aumenta a porcentagem de 
remoção do tartrazina de 36,74 a 44,89% de remoção, devido a um tempo de contato 
mais longo causado pela maior quantidade de adsorvente na coluna do leito fixo, que 
proporcionou mais locais de ligação e superfície maior para a remoção do corante. A 
partir destes resultados, os experimento que seguiram foram realizados com uma altura 
de leito de 14 cm e uma vazão constante de 1 mL min-1. 

As curvas de ruptura encontradas na Figura 3 são referentes ao ensaios de pH. Os 
dados de adsorção apresentam-se na Tabela 2. 
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Figura 3: Efeito do pH na remoção do corante amarelo tartrazina. 
 

Tabela 2: Dados de adsorção em leito fixo para o parâmetro de pH. 

 qtotal 
(mg) 

qm (mg g-

1) 
Wt (mg) R(%) tr (min) ts 

(min) 

pH       
5 1,513 0,504 3,37 44,89 40 225 
7 1,338 0,446 3,60 37,16 30 240 
9 0,819 0,273 2,17 37,65 30 245 

 
Com base na Figura 2, pode-se afirmar que o pH é um fator importante que 

influencia diretamente o processo de adsorção do corante amarelo tartrazina em leito fixo. 
O pH 5 é o que apresenta uma maior porcentagem de remoção em relação aos outros 
dois pHs. Isto pode ser explicado pelo fato de que o corante apresenta caráter aniônico. 
Quando o pH da solução é ácido, os adsorventes apresentam em suas composições 
sítios carregados positivamente, facilitando a remoção de corantes aniônicos. Ao 
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contrário, elevando-se o pH da solução, o número de grupos funcionais protonados são 
reduzidos e a capacidade de adsorção para a tartrazina diminui. 

Como relatado em estudos anteriores, o ponto de carga zero (pHpcz) de um 
determinado adsorvente indica a tendência de uma superfície se tornar carregada 
positivamente ou negativamente dependendo do pH. Em valores de pH abaixo do pHpcz, 
a carga superficial é positiva e a adsorção de ânions é favorecida. Em valores de pH 
superiores a pHpcz, a carga superficial é negativa e a adsorção de cátions é favorecida. A 
tartrazina é um corante aniônico, por isso é carregado negativamente; desta forma, a 
adsorção de corante é favorecida a valores de pH inferiores a pHpcz. Como o pHpcz das 
sementes de moringa é 7, a adsorção do corante amarelo tartrazina é favorecida em pHs 
ácidos (RECK, 2017). 

Os ensaios de avaliação da capacidade de reuso do biossorvente foram realizados 
comparando-se o desempenho da biossorção de tartrazina numa sequência de ciclos de 
adsorção/dessorção. A Figura 4 mostra as curvas de ruptura que relacionam Ct/C0 em 
relação ao t (min) para cada ciclo de adsorção. 
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Figura 4: Ciclos de adsorção/dessorção do biossorvente. 
 

Tabela 3: Dados de adsorção para cada ciclo de adsorção/dessorção. 

Ciclos qtotal (mg) qm (mg/g) Wt (mg) R(%) tr (min) ts(min) 

1 1,514 0,504 3,37 44,9 40 225 
2 1,324 0,441 3,37 39,28 20 225 
3 0,952 0,317 3,15 30,44 15 210 
4 0,481 0,160 1,42 33,75 10 95 
5 0,482 0,160 1,42 33,82 10 95 

 
Observa-se pela Figura 4 que, com o acréscimo do número de ciclos, as 

inclinações das curvas aumentam, ou seja, os tempos de ruptura diminuíram de 225 
minutos no primeiro ciclo e 95 minutos no último ciclo e os tempos de saturação também 
diminuíram de 40 minutos para 10 minutos. Este comportamento indica que, com o passar 
dos ciclos, os sítios vão sendo preenchidos com o adsorvato e a capacidade de 
dessorção diminui. Além disso, é possível verificar pela análise do gráfico que o ciclo 4 e 
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o ciclo 5 coincidem, mantendo-se constante o tempo de ruptura e saturação e, 
coincidentemente, a capacidade de adsorção do biossorvente.  

A partir dos resultados ilustrados na Tabela 3, verifica-se que a porcentagem de 
remoção diminui 44,9% para 33,8% do primeiro ciclo para o terceiro e, a partir do quarto 
ciclo, tende a permanecer constante. A capacidade de adsorção também diminui de 0,504 
mg g-1 no primeiro ciclo para 0,160 mg g-1 no quinto ciclo. Esta diminuição ocorre devido 
ao decréscimo de sítios ativos disponíveis para ligação com o adsorvato durante o 
processo de biossorção. Mesmo assim, as sementes de moringa continuam apresentando 
capacidade de remoção constante do corante tartrazina pelo menos até o quinto ciclo de 
adsorção. 

 
4.      CONCLUSÃO 
 

No presente estudo, os resultados mostraram a capacidade de biossorção das 
sementes de Moringa oleifera em leito fixo. Todos os parâmetros avaliados influenciam na 
capacidade de adsorção da coluna empacotada com sementes de moringa, sendo que 
sua melhor eficiência com uma altura de 14 cm e em pH 5. Os experimentos de 
regeneração demonstram que é possível regenerar o biosorvente e sua capacidade de 
remoção se mantem em aproximadamente 33 % a partir do 4 ciclo. Os resultados obtidos 
demonstram que a moringa é um adsorvente possível de ser utilizado em sistema de leito 
fixo para a remoção de corante. 
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