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1. INTRODUÇÃO 

 

A água está presente em praticamente todas as atividades realizadas pelos seres vivos. É a 

substância mais significativa na composição do planeta e na composição do corpo humano. 

Entretanto, um dos grandes problemas da atualidade é a poluição das águas superficiais através do 

descarte inadequado de resíduos industriais e agrícolas contendo metais pesados, que, na sua 

maioria, são tóxicos e danosos à saúde. Dentre estes metais, encontra-se o cádmio, que, além de ser 

altamente tóxico, é um provável elemento cancerígeno (DEL RIO, 2004; MIMURA et al., 2010). 

Diferentes tecnologias têm sido utilizadas e estudadas para o tratamento de efluentes contendo 

substâncias tóxicas, tais como: precipitação química, sistemas com membranas, ozonização e 

carvão ativado. Porém, estas tecnologias ainda possuem alguns inconvenientes, como o alto custo 

de implantação e/ou execução, e muitas vezes, formação de resíduos tóxicos. Com isto, evidencia-

se a necessidade de processos e técnicas de tratamento de remoção de substâncias tóxicas de águas e 

efluentes que sejam eficientes, ambientalmente mais amigáveis e economicamente viáveis.  

Os procedimentos baseados na adsorção têm a vantagem de serem versáteis e acessíveis, 

desse modo, no sentido de reduzir gastos e ampliar a utilização destes processos pela indústria, 

fontes alternativas de sorção têm sido investigadas, como os denominados biossorventes, os quais 

são adsorventes eficientes e de baixo custo (VIGHETTI, 2009; CARRETA, 2010; MIMURA et al., 



 

2010). Assim, este trabalho propõe a utilização do substrato casca de laranja para a remoção de 

cádmio de soluções aquosas, visando o desenvolvimento de tecnologia verde e de baixo custo de 

tratamento de águas e efluentes. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram realizados ensaios laboratoriais em batelada, utilizando-se como substrato natural a 

casca de laranja, para a remoção de cádmio de soluções aquosas sintéticas contendo concentrações 

conhecidas de Cd (II) (5 ml/L). Foram avaliadas a influência do tempo de contato da solução com o 

substrato e do pH das soluções no processo de tratamento. Os ensaios foram realizados em triplicata 

para posterior tratamento estatístico dos dados. As concentrações de Cádmio das amostras foram 

obtidas através da leitura das absorbâncias em espectrômetro de absorção atômica com atomização 

em chama (FAAS). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos demonstraram a eficiência do substrato para a remoção do poluente. A 

figura 1 apresenta os resultados encontrados para os testes com variação de pH e tempo de contato. 

 

Figura 1 - Influência das variações do pH e do tempo de contato na adsorção de Cd (II). 

 

Em todas as análises realizadas, a concentração de cádmio diminuiu consideravelmente. 

Observou-se também que os parâmetros pH e tempo de contato afetaram consideravelmente a 

eficiência da adsorção do poluente pelo substrato. 

Em relação ao pH, o valor ótimo encontrado foi 5, que resultou em cerca de 81% de 

remoção de Cd (II). Nesta faixa, não ocorrerá a competição de íons H
+
 com íons de cádmio (que 



 

acontece em valores mais baixos de pH) e nem haverá formação de complexos de hidróxido 

aniônicos, eventos que dificultam a adsorção do cádmio pela superfície biossorvente. 

Comportamento semelhante foi encontrado nos estudos de PÉREZ-MARÍN et al. (2006); LI et al. 

(2008) e LIANG et al. (2009). 

Para o tempo de contato, o valor ótimo encontrado através das análises foi o de 10 min (70% 

de remoção). A partir deste valor, não foram observadas diferenças significativas de eficiência de 

remoção. Estudos conduzidos por PÉREZ-MARÍN et al. (2006); LI et al. (2008); LIANG et al. 

(2009) e LASHEEN et al. (2011), relataram que as taxas de adsorção são muito rápidas 

inicialmente, e, em seguida, tornam-se praticamente estáveis conforme aumenta o tempo de contato, 

mantendo-se um equilíbrio. Isso acontece porque como os sítios de adsorção ativos em um sistema 

possuem uma superfície limitada para a adsorção dos íons metálicos, a adsorção do metal pela 

superfície adsorvente será inicialmente rápida, e em seguida, decrescerá, conforme se intensifica a 

competição de íons metálicos, diminuindo a disponibilidade de locais ativos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O estudo demonstrou que a casca de laranja é eficaz na remoção de cádmio presente na 

água, demonstrando seu potencial para utilização futura para tratamento de água e efluentes em 

larga escala e, desse modo, poderá contribuir não somente para proporcionar água de qualidade nos 

padrões desejados para consumo ou para o tratamento de efluentes, como reduzindo a quantidade de 

resíduos orgânicos que seriam enviados diretamente a aterros sanitários sem qualquer utilidade, 

proporcionando a estes uma destinação mais nobre. Ainda, existe a possibilidade de se estudar o 

reaproveitamento dos metais através da dessorção destes da superfície dos substratos. 
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