
 
 

 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 20 

III Jornada de Iniciação Científica do Cefetes 
I Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 23-24/10/2008 

ESTUDO DA CASCA/PALHA DE CAFÉ COMO ADSORVENTE 
NATURAL PARA REMOÇÃO DE CORANTE TÊXTIL  

 
 

Aline Sartório Raymundo1 & Araceli Verónica Flores Nardy Ribeiro2  
1 CEFETES, Vitória e Ciências e Tecnologia Química – Avenida Vitória, 1729 - Bairro Jucutuquara -  
    29.040-780 – Vitória – ES – aline.sartorio@gmail.com 
2 CEFETES, Vitória e Ciências e Tecnologia Química – Avenida Vitória, 1729 - Bairro Jucutuquara - 
    29.040-780 – Vitória – ES – araceli@cefetes.br 
 
Resumo: O presente estudo descreve os resultados finais do projeto de iniciação científica que teve 
como objetivo avaliar uma metodologia para tratamento de águas contaminadas pelo corante têxtil 
Congo Red (CR).  Este projeto é de elevada importância, pois, os corantes liberados pelas indústrias 
têxteis podem contaminar os recursos hídricos, gerando graves problemas de saúde pública, devido 
às características carcinogênicas que possuem. A metodologia avaliada emprega a casca/palha de 
café como adsorvente natural do corante têxtil CR. Por meio do trabalho desenvolvido foi possível 
avaliar que o adsorvente quando em contato com uma solução contendo CR, possibilitou a adsorção 
do mesmo de forma efetiva, 90% do corante ficou retido. Além disso, cabe ressaltar que o adsorvente 
removeu com eficiência cerca de 65% do efluente têxtil (produzido por uma indústria de jeans) 
enriquecido com congo red. Portanto, existe uma significativa viabilidade de se utilizar este 
adsorvente no tratamento de efluentes têxteis contendo diferentes corantes. 
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INTRODUÇÃO 
 
A maior parte dos efluentes industriais é 
eliminada em áreas de mananciais, afetando 
lençóis freáticos, rios e oceanos. Descargas 
de corantes têxteis podem gerar produtos e 
subprodutos tóxicos e carcino-mutagênicos, 
para a fauna e flora aquáticas (1). 
Estudos têm sido realizados no intuito de 
desenvolver tecnologias que busquem 
controlar a qualidade dos efluentes industriais. 
As técnicas usuais para tratamento de 
efluentes de indústrias têxteis são: adsorção, 
Iodos ativados e foto-degradação. 
A adsorção consiste na tendência das 
moléculas da fase fluida aderirem à superfície 
de um sólido. O carvão ativado é considerado 
eficaz na remoção de corantes dos meios 
aquosos. Entretanto, este é um método caro, o 
que torna seu uso restrito. Assim, existe um 
grande interesse no desenvolvimento de 
técnicas e adsorventes alternativos e de baixo 
custo que substituam o carvão ativado. 
Neste trabalho foi estudada a viabilidade da 
casca/palha de café reter por adsorção o 
corante têxtil Congo red. Para isso foram 
otimizados os parâmetros: pH da solução do 
corante e tempo de contato entre o VC e o 
adsorvente; massa do adsorvente, 
concentração do VC, vazão de percolação, 
além de ser construída a isoterma de 
adsorção e ser testado o método otimizado em 
um efluente real. 
 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Otimização das variáveis pH e tempo de 
contato 
 
Nesta etapa foram variadoas pH de 2 a 10 e 
tempo de contato de 5 a 60 min. Os resultados 
obtidos mostraram que em pH 6 e 10 
ocorreram as maiores porcentagens de 
adsorção, sendo estas de ca. 83 e 92%, 
respectivamente. Em pH 10 a adsorção do 
corante foi maior, no entanto, como em pH 6 a 
quantidade de corante adsorvida foi próxima, 
optou-se por se utilizar o pH 6, pois está de 
acordo com os padrões descritos na 
Resolução CONAMA 357/05 (2).  
Também pode-se observar que para o tempo 
de 5 minutos (pH 6) a quantidade adsorvida foi 
a mais elevada, cerca de 83%. Nesta etapa, 
portanto foram definidos os parâmetros: pH 6 
e tempo de contato de 5 minutos. 
 
Otimização da massa do adsorvente 
 
Foram variadas massas de 2 a 18 g. Os dados 
obtidos evidenciaram que a massa de 14,0 g 
teve maior porcentagem de adsorção, cerca 
de 75%, sendo esta utilizada nas demais 
etapas do projeto. A queda na adsorção pode 
ser explicada pela não uniformidade da 
maioria dos sólidos, que podem ter diferentes 
tamanhos de poros (3).  
Otimização da concentração 
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Foram estudas concentrações de 3 a 
280 mg/L de corante. As concentrações acima 
de 28 mg/L apresentaram adsorção de ca. de 
99%. Portanto, pode-se inferir que a 
concentração de saturação, que indica o ponto 
no qual ocorre a maior adsorção do corante, é 
de 28 mg/L.  
 
Construção da isoterma de adsorção 
 
Foi elaborada a isoterma de adsorção 
seguindo o modelo de Langmuir. Por meio do 
inverso do coeficiente angular foi possível 
calcular a capacidade máxima adsortiva do 
corante congo red na palha/casca de café, 
cerca de 3,87 mg/g. Este dado indica que 
cada grama de adsorvente consegue reter 
3,87 mg do corante.  

 
Otimização da vazão de percolação 
 
Nesta etapa verificou-se que para a vazão de 
90 mL/min, obteve-se o melhor valor de 
adsorção, cerca de 91%. Esse resultado 
demonstra uma elevada eficiência na remoção 
do corante CR para vazões mais elevadas.  
 
Tratamento de efluente industrial  
 
Nesta etapa foi verificado que a adsorção do 
efluente enriquecido com congo red (7 mg/L) 
em pH 6 foi  eficiente. A remoção de CR e do 
efluente de indústria de jeans, foi de 
aproximadamente 65%. Portanto, o 
adsorvente em estudo possui uma capacidade 
significativa na remoção de diferentes tipos de 
corantes têxteis. Esse resultado é interessante 
para as indústrias têxteis, pois as mesmas, em 
sua grande maioria, geram efluentes contendo 
diferentes tipos de corantes. 
 
CONCLUSÃO 
 
Por meio dos resultados obtidos neste estudo, 
verificou-se que a casca/palha de café é um 
adsorvente natural de elevada viabilidade para 
o tratamento de efluentes têxteis contendo o 
corante congo red e também para o 
tratamento de outros corantes. Além disso, 
possui baixo custo e facilidade de obtenção no 
Estado do Espírito Santo. 
Portanto o uso da casca/palha de café, para o 
tratamento de corantes têxteis por meio do 
processo adsortivo, é uma alternativa de 
tratamento eficaz e que ajudará a minimizar os 
impactos gerados ao meio ambiente.  
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