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Resumo: 
Nessa pesquisa temos como objetivo o reaproveitamento da casca de pinhão do            
setor agroindustrial para ser utilizado como adsorvente de impurezas. Foi feito um            
tratamento no mesmo para ser possível sua utilização nos testes. Neste trabalho, as             
cascas de pinhão foram, primeiramente, higienizadas em água destilada e          
desidratadas em estufa (70ºC por 48 h). O processo de moagem foi realizado em um               
processador mecânico, seguido por peneiramento. Na sequência o farelo foi          
submetido a extração dos pigmentos por agitação em água morna (30ºC) com troca             
de água a cada 24 h por um período de sete dias, seguido por secagem em estufa.                 
Em seguida, o processo de adsorção do corante se deu adicionando 50 ou 100 mg               
do farelo em 200 mL de solução aquosa de azul de metileno 20 mg L-1. O sistema foi                  
deixado em agitação durante 24 h e alíquotas da solução foram retiradas de hora em               
hora nas primeiras 4 h do procedimento e ao final do mesmo, para verificação na               
mudança de coloração da solução. Este procedimento foi realizado em triplicata.           
Observou-se que nas soluções que foram adicionados 100 mg de farelo de casca de              
pinhão, obteve melhores resultados na adsorção de azul de metileno. A mudança de             
concentração de azul de metileno (que pode ser observada pelas diferentes           
tonalidades da cor) foi bem clara de uma hora para outra. Os testes com 50 mg de                 
pinhão demonstraram ter sido bem efetivos também, mas como esperado adsorveu           
menos corante do que o com 100 mg. A descoloração da solução se deve ao fato de                 
que as cargas negativas presentes na casca de pinhão interagem eletrostaticamente           
com o corante, sendo este positivo, fazendo com que o mesmo seja adsorvido             
gradualmente.  
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