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RESUMO 

 

Um dos grandes problemas ambientais na atualidade é a contaminação de recursos hídricos 
e solo por elementos tóxicos, como o arsênio proveniente de diversas atividades industriais e 
minerárias. Atualmente, existem numerosas técnicas de remoção de arsênio, contudo devido 
ao custo associado à remoção pelos processos convencionais, os processos alternativos vêm 
se destacando. Um desses processos consiste na remoção por biossorção utilizando diversos 
resíduos agrícolas, que in natura têm eficiência limitada, mas que pode ser ampliada a partir 
de tratamentos químicos. Neste estudo, foi avaliado o emprego de sabugo de milho 
impregnado com ferro na adsorção de arsênio (V). Foram realizados ensaios em batelada de 
adsorção de As(V) em soluções sintéticas, variando-se o pH e a concentração inicial de As(V) 
na solução. Nas condições estudadas, a adsorção foi mais eficiente em pH 3,5, alcançando-se 
um carregamento máximo de 0,23 mmol de As/g. O sabugo de milho carregado foi eficiente 
na adsorção de As(V), não tendo sido observados efeitos significativos da concentração inicial 
de As(V) sobre a eficiência de remoção do elemento. 

PALAVRAS-CHAVE: Remoção de arsênio, sabugo de milho, tratamento de efluentes, 
biossorção 

 

ABSTRACT 

Currently one of the most challenging environmental issues is the contamination of water 
resources and soil by toxic metals, such as arsenic, which is produced in several industrial 
activities and mining operations. There are numerous arsenic removal techniques, however 
alternative processes have gained prominence due to the cost of the removal by conventional 
processes. One of these processes consists in the removal by biosorption in agricultural 
wastes, which in the raw form have limited efficiency, but such efficiency can be improved by 
chemical treatments. In this study, the use of iron impregnated corn cob on arsenic (V) 
adsorption was assessed. Batch adsorption of As(V) from synthetic solutions was performed 
as a function of the solution pH and the initial As concentration in solution. Under the 
conditions studied, the adsorption was more efficient at pH 3.5, with a maximum adsorption 
capacity of 0.23 mmol As/g of corn cob. The impregnated corn cob was effective in removing 
arsenic, and no significant effects of the initial concentration on arsenic removal efficiency 
were observed. 
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1. INTRODUÇÃO 

O lançamento indiscriminado de efluentes contendo arsênio em corpos hídricos tem 
se tornado um grave problema ambiental, pois causa a contaminação da água e do solo (Prado 
et al., 2008). O arsênio é encontrado em aproximadamente 200 tipos de minerais, muito 
comuns nas minerações de ouro em Minas Gerais. Além disto, esse elemento também se 
destaca pela sua toxicidade, sendo as formas inorgânicas mais tóxicas do que as orgânicas. E 
das espécies inorgânicas, o As(III) apresenta toxicidade mais elevada do que o As(V) 
(Deschamps; Matschullat, 2007). 

Uma vez ingerido, o arsênio pode causar diversos danos ao corpo humano, levando à 
hiperpigmentação, problemas neurológicos e gastrointestinais, má-formação congênita em 
fetos, câncer de bexiga, pulmão e pele (Deschamps; Matschullat, 2007). Desde o incidente de 
contaminação em massa por arsênio ocorrido em Bangladesh, na década de 1980, o arsênio 
tornou-se um caso de saúde pública em nível mundial, o que induziu o estabelecimento de 
padrões internacionais mais restritivos (Smith et al., 2000). Atualmente, o valor máximo 
permitido desse elemento em águas destinadas ao consumo humano é de 10 µg/L, 
estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018). No Brasil, o padrão de 
lançamento de efluentes apresenta o limite de 0,5 mg/L de arsênio (CONAMA 430/2011). 

Muitas são as tecnologias empregadas na remoção de arsênio de água, tendo destaque 
os seguintes métodos convencionais: (i) adsorção e/ou co-precipitação com metais, (ii) 
adsorção em resina de troca iônica e alumina ativada e (iii) osmose reversa (Deschamps; 
Matschullat, 2007). Dentre os métodos emergentes, são citados os de imobilização in situ e o 
tratamento biológico (Deschamps; Matschullat, 2007). O reaproveitamento de resíduos 
agrícolas vem emergindo como uma alternativa para a remoção de arsênio, com emprego de 
materiais orgânicos renováveis, eficientes e de baixo custo. Neste sentido, diversos resíduos 
agrícolas têm sido estudados para tal finalidade, pois possuem potencial de bioadsorver 
metais, devido aos grupos funcionais presentes em sua estrutura (Mohan; Pittman, 2007). 

Diversos estudos de bioadsorção de arsênio foram desenvolvidos nos últimos 20 anos 
com emprego de distintos resíduos agrícolas a partir da incorporação de íons férricos com 
intuito de elevar a adsorção do arsênio. São citados: resíduos de laranja e celulose (Ghimire 
et al., 2003), farelo de trigo (Dupont et al., 2007), biomassa animal (Aspergillus niger) (Pokhrel; 
Viraraghavan, 2008), mesocarpo de coco (Rijith et al., 2012), palha de trigo (Tian et al., 2011), 
casca de arroz (Pehlivan et al., 2013a) e bagaço de cana (Pehlivan et al., 2013b). De maneira 
geral, os estudos citados demonstram que a remoção de arsênio é viável em distintas 
biomassas atingindo carregamentos satisfatórios. Em alguns estudos, foi realizada a adsorção 
de arsênio em resíduos agrícolas in natura, tais como: folhas de pinheiro (Shafique et al., 
2012), biomassa de sorgo (Haque et al., 2007), casca de ovo, semente de ameixa, casca de 
castanha, espiga de milho, resíduos de chá e casca de romã (Shakoor et al., 2019). 

Dentre as biomassas, o milho (Zea mays) tem importância estratégica para o 
agronegócio brasileiro, uma vez que é o segundo produto agrícola produzido e comercializado 
no Brasil (IPEA, 2012). Neste trabalho, foi realizada a impregnação do sabugo de milho com 
ferro, com intuito de ampliar a capacidade desse material em bioadsorver o As(V), por meio 
de diferentes interações entre os íons arsenato e os óxidos de ferro presentes na superfície 
do sabugo de milho impregnado. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

A amostra de sabugo de milho foi previamente seca em estufa, a 60°C, por 24 horas. 
Em seguida, foi triturado em um liquidificador (Mondial, Vitamaxis filter 500W) e peneirado, 
com intuito de se obter um material com a granulometria mais fina e homogênea. Duas 
frações foram selecionadas para avaliar o efeito da granulometria na capacidade de adsorção, 
são elas: maior que 0,5 mm e menor que 0,25 mm. Em seguida, o material foi lavado com água 
destilada e seco novamente em estufa, a 60°C, por 24 horas. 

Com intuito de promover a adsorção do arsênio, o sabugo de milho (SM) foi 
impregnado com ferro, segundo o procedimento proposto por Badeenezhad et al. (2019) com 
algumas modificações. Uma massa de 0,5 g de sabugo de milho foi imersa em 20 mL de uma 
solução contendo 0,3 g de cloreto de ferro (III) hexahidratado (FeCl3.6H20) e 0,8 g de sulfato 
de ferro (II) heptahidratado (FeSO4.7H2O). Em seguida, o pH foi elevado para 11 com adição 
de uma solução aquosa de hidróxido de sódio 0,1 mol/L. A mistura foi agitada a 130 rpm, na 
temperatura de 30°C, durante 24 horas, com intuito de promover a formação de um 
revestimento de Fe2O3 no sabugo de milho. Decorridas as 24 horas, foi adicionada uma 
solução aquosa de NaOH 6,5 mol/L, gota a gota, corrigindo o pH novamente para 11. Após 
30 min, o sólido foi filtrado e lavado com água destilada, até que não apresentasse coloração. 
O sólido foi então seco em estufa, a 60°C, por 24 horas. 

Após a etapa de impregnação, foi determinado o ganho de massa (pgm) por 
gravimetria, conforme a Equação 1: 

 

 𝑝𝑔𝑚/(%) = (
𝑚𝑓 − 𝑚𝑖

𝑚𝑖
) ∗ 100 

 

(1) 

onde mf é a massa do sabugo de milho modificado e mi é a massa do sabugo antes da 
impregnação. 

A determinação da área superficial específica foi realizada conforme o procedimento 
descrito por Brunauer-Emmett-Teller (BET), sendo obtida por meio da isoterma de adsorção 
de nitrogênio em um equipamento da Quantachrome, modelo NOVA-1200e. A área superficial 
específica do sabugo de milho é relativamente pequena, cerca de 2,4 m2/g e o volume dos 
microporos é de 0,001 cm3/g. A Espectroscopia na região do infravermelho com transformada 
de Fourier (FTIR) foi conduzida em um espectrômetro Nicolet modelo Impacto 410, em um 
intervalo de número de onda de 4000 a 400 cm-1, com resolução de 4 cm-1 e 32 varreduras 
por amostra.  

Os ensaios de adsorção de arsênio no sabugo de milho impregnado com ferro foram 
realizados em batelada, por um tempo de contato de 14 horas, empregando as duas frações 
escolhidas, a 30°C e agitação mantida a 130 rpm em um incubadora termostatizada (New 
Brunswick Scientific, modelo INNOVA 44). Em todos os ensaios foram empregados 100 mg do 
sabugo de milho impregnado com ferro.  As soluções de arsênio de 50 mg/L e 70 mg/L foram 
preparadas a partir de arsenato de sódio heptahidratado (Na2HAsO4.7H2O). O pH das soluções 
foram ajustados, para 3,5 e 5,5, com uma adição de solução aquosa de hidróxido de sódio 
(0,1 mol/L) ou de ácido clorídrico (1%). 
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Após o tempo de ensaio, a suspensão foi submetida à filtração simples e as 
concentrações finais e iniciais de arsênio foram determinadas por espectrofotometria de 
emissão atômica com fonte de plasma (ICP-OES, Varian 725-ES). De posse dessas 
concentrações, foram calculados os carregamentos do material, usando a Equação 2. 

 

 𝑞𝑡 = (𝐶0 − 𝐶𝑓)𝑉/𝑚 (2) 

   

onde C0 e Cf são respectivamente, as concentrações de arsênio (em mg/L) na solução no início 
e no final, V é o volume da fase aquosa (L), e m a massa de material utilizada (g). 

Por fim, foi estudada a cinética do processo de adsorção em sabugo de milho 
impregnado, em pH 3,5. Amostras de 100 mg do material foram colocadas em contato com 
uma solução de 50 mg/L de arsênio em erlenmeyers de 250 mL, que foram retirados da 
incubadora nos tempos de contato: 10, 25, 45, 80, 120, 180, 240, 300 e 480 minutos. Em 
seguida, a suspensão passou por filtração simples e as concentrações finais de arsênio foram 
determinadas por espectrofotometria de emissão atômica com fonte de plasma. Os 
carregamentos foram calculados a partir da Equação 2. Os dados experimentais se ajustaram 
bem ao modelo de cinética de pseudo segunda ordem (equação 3). 

 

 𝜕𝑞𝑡

𝜕𝑡
= 𝑘2 (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2 

(3) 

 

 onde k2 (g mg-1 min-1) é a constante de velocidade, qe (mg/g) é o carregamento no sólido no 
equilíbrio e qt (mg/g) o carregamento no sólido no tempo t.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ganho de massa foi avaliado para o sabugo com granulometria de maior que 0,5 mm 
e menor que 0,25 mm, com emprego da Equação 1. Após a impregnação de ferro, pode-se 
concluir que houve um ganho de massa de 32,31% e 49,74%, respectivamente, para as frações 
>0,5 mm e < 0,25 mm. Observa-se que o ganho percentual foi mais elevado no sabugo de 
menor granulometria, devido à maior área superficial disponível para contato do sabugo com 
o ferro precipitado. O carregamento de ferro alcançado no material com granulometria menor 
que 0,25 mm foi de 5,17±0,64 mmol Fe/g SM, valor superior aos carregamentos alcançados 
por Pehlivan et al. (2013b) e Dupont et al. (2007), 0,02 e 0,8 mmol Fe/g de material, 
respectivamente. 

No teste preliminar de adsorção empregando as duas frações granulométricas, maior 
que 0,5 mm e menor que 0,25 mm, ambos com concentração inicial de As(V) de 70 mg/L, em 
pH 3,5 o carregamento de As(V) alcançado para a menor fração granulométrica foi de 
11,26±1,07 mg/g, valor ligeiramente superior ao alcançado para a outra fração granulométrica 
testada, 10,58±2,29 mg/g. Isto foi devido à cominuição do material acarretar em aumento da 
área superficial especifica exposta e, por conseguinte, ampliar a impregnação de ferro no 
material. Por isto, para os ensaios seguintes apenas a fração menor que 0,25 mm foi 
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empregada. Foi avaliada a influência da concentração inicial de As(V) e do pH da solução 
aquosa sobre a adsorção. 

Os espectros de FTIR do sabugo de milho in natura e impregnado com ferro (Figura 1) 
indicaram uma banda intensa em 3417 cm-1 característica do grupamento hidroxila (OH) de 
álcoois e ácidos carboxílicos (Silverstein; Webster, 2006), sendo menos intensa no espectro 
do SM carregado, o que sugere uma interação dos grupos hidroxila com o ferro. Além disso, 
foram identificadas as bandas de carbonila (C=O) no material in natura, a 1640 cm-1 e 1744 
cm-1, e no sabugo carregado, em 1619 cm-1 (Silverstein; Webster, 2006). A presença da 
carbonila pode indicar a presença de ácidos carboxílicos (-COOH) e possivelmente o 
desaparecimento da banda ácido carboxílico 1640 cm-1 pode ser devido à interação com o 
ferro. 

 

Figura 1: Espectros de FTIR do sabugo de milho in natura e do sabugo de milho carregado com ferro. Técnica 
de pastilha em KBr com resolução de 4 cm-1 e 32 varreduras. 

 

Visando garantir a eficiência da adsorção de arsênio, alguns parâmetros que afetam o 
processo foram avaliados. São eles: a concentração inicial e o pH da solução de As(V). Para 
tanto foi empregado o sabugo de milho (granulometria menor que 0,25 mm) impregnado com 
ferro. Os resultados estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Efeito do pH e da concentração inicial na adsorção 

Concentração As(V) (mg/L) pH Adsorção As(V) (mg/g) 

50 3,5 17,35±4,98 
50 5,5 10,86±0,94 
70 3,5 14,76±1,39 
70 5,5 7,50±3,11 
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Segundo Ghimire et al. (2003), a adsorção de arsênio é dependente do pH, sendo 
favorecida em valores de pH em meio neutro e meio ligeiramente ácido (entre 4 e 7). Contudo, 
no presente estudo, ficou constatado que a adsorção em pH próximo à neutralidade (5,5), foi 
menos expressiva do que em pH 3,5.  

A Tabela 2 traz uma compilação de carregamentos de arsênio alcançados por diversos 
autores empregando diversos resíduos agrícolas, in natura ou impregnados com ferro. Tais 
valores são comparados ao presente estudo. 

 

Tabela 2: Estudos de adsorção de arsenato com emprego de biossorventes 

Tratamento pH/Temperatura/T
empo de contato 

Carregamento 

(mg/g) 

Fonte 

Biomassa (Aspergillus niger) 
revestida com ferro 

6,0 / 30°C 

 

0,1  Pokhrel e Viraraghavan (2008) 

Palha de trigo impregnada com 
ferro 

30°C 8,06 Tian et al. (2011) 

Casca de arroz impregnada 
com ferro 

4,0 / 23°C 2,5 Pehlivan et al. (2013a) 

Bagaço de cana impregnado 
com ferro 

4,0 / 22°C 22,1 Pehlivan et al. (2013b) 

Sabugo de milho in natura 6,0 / 20°C / 2 h 2,69 Shakoor et al. (2019) 
Sabugo de milho tratado com 

ácido fosfórico/ureia 5,4 / 20°C / 14 dias 4x10-3 Elizalde-González et al. (2008) 
Sabugo de milho carregado 

com ferro 2,5 / 25°C / 15 h 17,35±4,98 Presente estudo 

 

A partir da análise da Tab. 2, pode-se concluir que a impregnação com ferro 
potencializa a remoção de arsênio, quando comparada ao carregamento de 2,69 mg/g 
alcançado em sabugo de milho in natura (Shakoor et al., 2019), além de ser bem superior ao 
carregamento no sabugo modificado, obtido por Elizalde-González et al. (2008). Quando 
comparado ao carregamento em outras biomassas impregnadas com ferro, o sabugo de 
milho, nas condições estudadas, apresenta carregamento superior ao obtido para palha de 
trigo e casca de arroz (Tian et al., 2011; Pehlivan et al., 2013a). 

Conforme abordado por Pehlivan et al. (2013b), os principais mecanismos envolvidos 
na remoção do As(V) seriam a precipitação superficial, a troca iônica e a complexação. Neste 
estudo, a adsorção do arsênio possivelmente ocorreu a partir da ligação química entre Fe e 
As, potencialmente caracterizando uma quimiossorção. 

No estudo da cinética do processo de adsorção em sabugo de milho impregnado 
observou-se que os dados experimentais se ajustaram melhor ao modelo de cinética de 
pseudo segunda ordem. O coeficiente de determinação (R2) relativo ao ajuste dos dados 
experimentais ao modelo cinético é de 0,9956, o que indica que o modelo proposto é 
adequado para descrever o processo de adsorção. Também o carregamento máximo no 
equilíbrio (qe) é de 14,39 mg/g, e a constante de velocidade (k2) é 0,015 g mg-1 min-1. 
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Figura 2: Ajuste dos dados experimentais ao modelo de pseudo segunda ordem. Concentração inicial de As 
50 mg/L, pH 3,5, tempo de contato de 8 horas. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

A impregnação de ferro no sabugo de milho foi provavelmente responsável pelo 
aumento da capacidade de adsorção do material. Observou-se uma diminuição na remoção 
de As(V) em pH 5,5, em comparação com a eficiência de remoção de As(V) alcançada em pH 
3,5. 

Pode-se concluir é que o sabugo de milho impregnado com ferro apresenta potencial 
para ser aplicado como bioadsorvente de arsênio no tratamento complementar de efluentes 
com baixa concentração de arsênio visando o enquadramento dos mesmos ao padrão de 
lançamentos de efluentes (CONAMA 430/2011). 
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