
Resumo:
Neste trabalho foi Ouro é um metal precioso utilizado na sociedade, como joias e componentes eletrônicos. A sua crescente demanda
nas últimas décadas tem chamado a atenção dos pesquisadores para a recuperação desse metal em fontes secundárias e águas residuais.
No ano de 2019, mais de 3 mil toneladas de ouro foram extraídas, gerando uma quantidade ainda maior de rejeitos, que podem conter
pequenas quantidades de metais dissolvidos como ouro, ferro e manganês. Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento de
materiais baratos, eficientes e seletivos para a recuperação de ouro em solução. A bixina, uma biomolécula, barata, disponível e atóxica
foi utilizada no preparo de biossorventes de ouro em solução aquosa. A incorporação da biomolécula aos suportes sólidos (papel
cromatográfico, espuma de poliuretano, PET, poliestireno, fibra de nylon, PLA e PETG) se deu por imersão destes em solução de bixina
0,8% m/v em diclorometano:metanol, tal processo é denominado deep coating. Foram feitos vários estudos de biossorção, todos eles
com solução de ouro 1,00 mg L-1, em diferentes matrizes: água deionizada, água contendo ferro e manganês (1,00 mg L-1 de cada),
água da lagoa da Pampulha – uma matriz complexa e água de rejeito de mineração de ouro. Os resultados se mostram muito
interessantes para as matrizes de água deionizada, água deionizada contendo ferro e manganês e água da lagoa da Pampulha. Atingiu-
se porcentagens de recuperação de ouro em torno de 80%, para a bixina suportada em fibra de nylon, dessa forma, há um grande
potencial da bixina para recuperação de ouro em matrizes aquosas, uma vez que ela se mostrou seletiva e eficiente mesmo em amostras
complexas e com íons interferentes. Já para os testes com água de rejeito de mineração, as porcentagens de recuperação de ouro foram
abaixo de 10%, no entanto, isso pode ser explicado pelo pH 8,05 da amostra, em que a bixina se encontra na forma desprotonada e,
portanto, com uma má interação com a espécie de ouro presente, o cianeto de ouro, espécie bastante estável. Foram realizados também
estudos com diferentes formas dos suportes para a bixina. Utilizou-se diferentes formatos de suporte com objetivo de avaliar qual
forma seria mais eficiente para a recuperação de ouro em solução. Assim, conclui-se que a bixina apresenta um bom potencial para um
melhor desenvolvimento de biossorvente, fazendo uso de estudos de otimização, tanto no preparo do material, quanto das condições
de biossorção.
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