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A maricultura representa um mercado em crescimento, principalmente na região 
centro sul do Brasil, ao destacar o estado de Santa Catarina. Sendo comum o 
consumo de moluscos na culinária, a concha da ostra que representa 70% de 
seu peso é considerada resíduo, este material caso tenha despejo em grande 
escala pode causar impactos, e posteriormente problemas ambientais. Devido 
ao teor de cálcio, surge como promissora as conchas para adsorção de 
contaminantes orgânicos e inorgânicos. Outras substâncias podem estar 
presentes nas estruturas das conchas, isso dependerá das condições do 
ambiente em que habitam. O objetivo do presente trabalho foi verificar a 
capacidade de adsorção do azul de metileno em conchas de ostras na forma de 
pó para adsorção utilizando o processo batelada. As conchas de ostras foram 
obtidas em um mercado municipal da Cidade de Breves-Pará-Brasil, às quais 
foram lavadas com água da torneira (10 vezes) para retirada e sujeira da matéria 
orgânica em sua superfície, logo depois foram colocadas em um moinho de bolas 
até a obtenção da farinha de concha de ostras, e colocadas na estufa até 
secagem numa temperatura de 150 oC por 12 h. A farinha de concha de ostras 
foi caracterizada pela análise de Difração de raios-X (DRX) e Fluorescência de 
raios-X (FRX). O material foi testado na adsorção do corante de azul de metileno 
com a utilização de um planejamento fatorial (PF) 23 com o ponto central em 
triplicata, gerando 11 experimentos. O PF teve como objetivo verificar as 
variáveis que influenciam no processo de adsorção do azul de metileno, as 
variáveis são concentração do azul de metileno (1 mg/L, 5 mg/L e 9 mg/L), massa 
do adsorvente (50 mg, 100 mg e 150 mg) e tempo de contato entre o adsorvato 
(azul de metileno), material adsorvente (2 min, 4 min e 6 min), agitação 
magnética de 100 rpm e temperatura de 30 oC. Diante dos resultados obtidos de 
DRX da farinha da concha de ostras foi observado que todos os picos do 
difratogramas são correspondentes a CaCO3 (calcita), que possui uma estrutura 
romboédrica, que foi identificada de acordo com a ficha catalográfica (01-085- 
1108 do ICSD). Os resultados obtidos para análise de FRX foi verificado que a 
composição química é igual a: 95 % de cálcio (Ca) e outros 5% correspondentes 
aos elementos considerados como impurezas (Fe, Sr, K e Cl), que são 
provenientes das águas salinas da origem das ostras.  
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Pelos resultados obtidos do PF foi verificado que a capacidade de adsorção mais 
elevada foi igual a 950 mg/g nas seguintes condições adsortivas: 9 mg/L de azul 
de metileno, 50 mg da massa do adsorvente, tempo de contato de 6 min, pH 
igual a 6, temperatura de 30 °C e agitação de 100 rpm. Dessa forma, a concha 
de ostra mostrou-se promissora como material adsorvente para 
descontaminação dos ambientes aquáticos poluídos com o corante azul de 
metileno. 
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