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Resumo: 
A indústria têxtil utiliza 275 a 365 litros de corante para tingir 1 kg de tecido. Consequentemente,
os segmentos industriais geram efluentes com altas cargas de matéria orgânica e
contaminantes tóxicos, como sais inorgânicos dissolvidos, metais pesados e corantes. Os
efluentes têxteis com elevadas quantidades de corantes afetam a biota aquática quando
despejados sem tratamento nos corpos hídricos, ocasionando a morte de animais aquáticos e
reduzindo as atividades fotossintéticas. Por outro lado, o processamento agroindustrial do
maracujá gera 70% de resíduo. Os resíduos agroindustriais causam a emissão de gases de
efeito estufa e a poluição da água e do solo quando descartados inadequadamente. O Brasil se
destaca como principal produtor da espécie Passiflora edulis, comumente chamado de
maracujá amarelo ou azedo, atingindo 70% de toda a produção mundial e sendo responsável
pela produção anual de 838.244 toneladas. Portanto, o objetivo do presente projeto foi avaliar o
uso do resíduo agroindustrial do maracujá oriundo do Litoral Norte gaúcho na adsorção do
corante azul de metileno. Utilizou-se o resíduo do maracujá seco in natura e o carvão ativado
com hidróxido de sódio a 40g/L oriundo do mesmo resíduo pirolisado em 1h40min e 2h. As
análises de adsorção de azul de metileno foram realizadas através de agitação constante de 1g
do material adsorvente em contato com o adsorvato em suspensão aquosa. Como resultados,
observou-se que o resíduo seco in natura foi capaz de adsorver 69% do adsorvato em
suspensão aquosa, enquanto que os carvões ativados com 1h40min e 2h de pirólise
adsorveram, respectivamente, 99% e 97%. Dessa forma, pode-se observar a viabilidade da
utilização de resíduos agroindustriais do Litoral Norte do Rio Grande do Sul para a remoção de
corantes utilizados na indústria têxtil. Logo, esse estudo apresenta importância ambiental,
científica e social ao promover uma alternativa econômica ao tratamento de corantes de difícil
degradação provenientes de efluentes industriais e o reaproveitamento de subprodutos
agrícolas.
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