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Resumo 

 

A remoção de cromo de efluentes industriais geralmente é feita através da precipitação 

química, produzindo quantidades excessivas de lodo. O processo de tratamento por adsorção é 

um método alternativo para a remoção de cromo, onde convencionalmente é utilizado o 

carvão ativado. Entretanto a adsorção com carvão é um tratamento de alto custo que muitas 

vezes inviabiliza seu uso. Neste contexto, o processo de adsorção com o uso de materiais de 

baixo custo como, por exemplo, os biossorventes oriundos de cascas, sementes e outras 

biomassas têm sido amplamente estudados. A biossorção através dos resíduos florestais da 

araucária, pinus e eucalipto, a caracterização e a possível reutilização dos resíduos gerados 

neste processo são os principais objetivos deste trabalho. Os biossorventes usados nos testes 

de remoção foram coletados e preparados através de secagem, trituração e peneiramento (TP 

< 250 µm). Os testes de biossorção foram realizados em bateladas (24h contato, dosagem e 

pHs controlados) em soluções sintéticas de cromo (VI), cromo (III) e efluentes industriais. 

A destinação final do cromo adsorvido nos sólidos foi estudada através de testes de avaliação 

para disposição do resíduo gerado (NBR 10005 e 10006), testes de regeneração da biomassa 

(extração com HCl) e testes de recuperação do cromo (incineração, 550°C por 4 h). A 

recuperação do cromo adsorvido nos biossorventes foi avaliada por Espectroscopia no 

Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV). 

Os resultados encontrados apontam que o método de biossorção, empregado neste estudo, tem 

capacidade de remover cromo das soluções, atendendo os limites ambientais. Entretanto os 

resíduos sólido gerado no processo de biossorção precisam de uma destinação final adequada 

pois foram classificados como perigosos. A regeneração não parece ser viável, pois para 
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araucária foi possível remover apenas 40% do cromo adsorvido, enquanto que para o pinus 

42% e para o eucalipto 61%, resultando em resíduos que ainda contem quantidades de cromo.  

A incineração é a alternativa mais viável para recuperação do cromo adsorvido nos 

biossorventes. Após a queima da araucária e do pinus, carregados com cromo através do 

processo de biossorção, é possível verificar visualmente grande semelhança dos compostos 

obtidos com o óxido de cromo (III) comercial, pois todos são de cor verde intenso. O 

composto obtido através da queima do eucalipto apresenta coloração verde limão. Os 

resultados das análises por FTIR e MEV/EDS concordam com o que foi observado 

visualmente. 


