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Um dos principais problemas encontrados pelas indústrias galvânica e moveleira consiste no tratamento
e  descarte  dos  resíduos  gerados  em  seus  processos  produtivos.  A  indústria  galvânica  gera  efluentes
contaminados com metais, que são destinados a rios e lagoas e deterioram muitos tipos de vida aquática,
enquanto  que  a  indústria  moveleira  gera  toneladas  de  serragem,  que  acabam  sendo  lançadas  na
natureza de forma inadequada. Nesse contexto, a lignina proveniente da madeira, tem se tornado objeto
de grande interesse em processos de adsorção para a remoção de metais, uma vez que devido à ampla
variedade  de  grupos  funcionais  presentes  em  sua  estrutura,  se  caracteriza  como  um  bom  adsorvente.
Levando em consideração todos esses aspectos, esse trabalho teve por objetivo extrair a lignina presente
na  serragem  de  Pinus  elliottii,  visando  a  sua  posterior  aplicação  na  remoção  de  Zn2+  de  efluentes
industriais, por meio da técnica de adsorção. Inicialmente, fez-se a extração da lignina de Pinus elliottii
pelo  método  Klason.  O  material  obtido  foi  caracterizado  por  meios  das  técnicas  de  espectroscopia  de
infravermelho  com  Transformada  de  Fourier  (FT-IR),  termogravimetria  (TG),  microscopia  eletrônica  de
varredura (MEV), determinação do pH no ponto de carga zero (pHPCZ) e ressonância magnética nuclear de
13C (RMN 13C). O ensaio preliminar de adsorção de Zn2+  pela lignina de Pinus elliottii  foi realizado em
Erlenmeyers contendo 100 mg de lignina e 50 mL de uma solução de Zn2+ a 100 mg L-1, em pH de       
±  4,75.  O  sistema  foi  submetido  à  agitação  mecânica  de  150  rpm,  a  uma  temperatura  de  25  °C,  e
durante um período de 4 h. Para o ensaio de otimização de massa utilizaram-se 50, 75, 100, 125, 150,
175,  200,  225  e  250  mg  do  material  adsorvente,  sendo  que  as  demais  condições  mantiveram-se  as
mesmas.  Os  resultados  preliminares  utilizando  a  massa  otimizada  de  lignina  (225  mg),  mostraram um
percentual de remoção de aproximadamente 30%.
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