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RESUMO 

A contaminação dos recursos hídricos por elementos tóxicos é um problema global 

que tem despertado a atenção de pesquisadores nas últimas décadas. Estudos 

mostram que, em Ouro Preto (MG) e região, as águas são provenientes, geralmente, 

de nascentes ou minas de ouro abandonadas, e estas contêm considerável 

concentração de arsênio e outros elementos tóxicos. Os métodos de tratamento de 

água geralmente são de elevados custos e, por isso, há uma exigência na busca de 

métodos alternativos, eficazes e com custos reduzidos. Neste sentido, a bioadsorção 

é uma boa alternativa para a remoção de elementos tóxicos de soluções aquosas. 

Neste trabalho, a celulose foi empregada como matéria-prima para a preparação de 

um material adsorvente destinado à remoção simultânea de As(V) e Cu(II) de 

soluções aquosas sinteticamente contaminadas. Para isso, modificou-se a celulose 

com cloreto de p-toluenossulfonila e, em seguida, substituiu-se o grupo tosila por 

etilenodiamina, produzindo um adsorvente (CEDA) versátil (já que adsorve 

simultaneamente cátion e ânion) e eficiente, contendo cerca de 5,2 mmol g-1 de 

funções amina, determinadas por titulação condutimétrica. A modificação da 

celulose para obtenção da CEDA foi confirmada por análise elementar e pelas 

análises de DRX, FTIR e RMN 13C no estado sólido, além de análise térmica, que 

indicou que a CEDA apresenta ligeira menor estabilidade térmica que a celulose. A 

análise de MEV sugeriu que a CEDA não apresenta morfologia em macrofibras 

como a celulose, devido ao processo de dissolução. Foram realizados estudos de 

adsorção em batelada que determinaram o melhor pH para adsorção de As(V) e 

Cu(II) de 3,0 e 5,5, respectivamente, ambos valores abaixo do valor de pHPCZ da 

CEDA de 9,3. A CEDA apresentou capacidade máxima de adsorção (Qmáx) de 

1,62 mmol g-1 de As(V) e 1,09 mmol g-1 de Cu(II). As cinéticas de adsorção de As(V) 

e Cu(II) foram ambas descritas pelo modelo de pseudo segunda ordem e foi 

ajustada, também, pelos modelos de difusão intrapartícula e de Boyd. O modelo de 

Langmuir ajustou bem os dados da isoterma de adsorção de ambos os íons. Os 

valores de ΔadsH°, determinados por calorimetria de titulação isotérmica, foram de -

32 kJ mol-1 para As(V) e -93 kJ mol-1 para Cu(II). O valor de ΔadsG° foi determinado 

utilizando-se a constante de Langmuir e, o valor de ΔadsS, pela equação fundamental 

da termodinâmica. Os parâmetros termodinâmicos de adsorção junto aos 
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experimentos de adsorção em sistemas multicomponente (bicomponente 

Cu(II)/As(V), tricomponente de ânions e tricomponente de cátions), experimentos de 

troca de íons (troca de cátions e troca de ânions) e cálculos de mecânica quântica 

molecular foram utilizados para discutir os mecanismos de adsorção dos íons em 

CEDA, os quais sugeriram que a adsorção de As(V) e Cu(II) em CEDA ocorre, 

respectivamente, por interação eletrostática e formação de complexo de esfera 

interna. Os estudos de dessorção mostraram eficiência entre 92 e 93% para As(V) e 

de 66% para Cu(II) e, os estudos de re-adsorção, eficiência entre 82 e 95% para 

As(V) e de 53% para Cu(II), evidenciando que a CEDA possui bom potencial para 

reutilização. 

Palavras-chave: celulose, modificação química, etilenodiamina, bioadsorção, 

elementos tóxicos, calorimetria de titulação isotérmica, termodinâmica de adsorção, 

mecânica quântica. 
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Abstract  

Contamination of water resources by toxic elements is a global problem that has 

attracted the attention of researchers in recent decades. Studies have shown that in 

the city of Ouro Preto (Minas Gerais, Brazil) and the surrounding region that the city’s 

water supply has been contaminated by abandoned springs and mines with arsenic 

and other toxic elements. Water treatment methods are often costly and so there is a 

demand for alternative and cost-effective methods. Therefore, bioadsorption is a 

good alternative for the removal of toxic elements from aqueous solutions. In this 

study, cellulose was used as raw material for the preparation of an adsorbent 

material for the simultaneous removal of As(V) and Cu(II) from contaminated 

aqueous solutions. Cellulose was modified by chemical reaction with p-

toluenesulfonyl chloride and the tosyl group was subsequently replaced by 

ethylenediamine, producing a versatile (since it simultaneously adsorbs cation and 

anion) and efficient adsorbent material (CEDA) containing about 5.2 mmol g-1 of 

amine functions, determined by conductivity titration. The cellulose modification to 

obtain CEDA was confirmed by elemental analysis and DRX analysis, FTIR and 

solid-state 13C NMR, as well as thermal analysis, which indicated that CEDA has 

slightly lower thermal stability than cellulose. SEM analysis suggested that CEDA did 

not present a morphology with macrofibers such as cellulose due to dissolution 

process. Batch adsorption studies were performed which determined the best 

adsorption pH for As(V) and Cu(II) to be 3.0 and 5.5, respectively, both below the 

CEDA pHPCZ value of 9.3. CEDA showed maximum adsorption capacity (Qmax) of 

1.62 mmol g-1 for As(V) and 1.09 mmol g-1 for Cu(II). The adsorption kinetics of As(V) 

and Cu(II) was both described by the pseudo-second-order model and was also 

adjusted by the intraparticle and Boyd diffusion models. The adsorption isotherm 

data of both ions were well fit by the Langmuir model. The ΔadsH° values, determined 

by isothermal titration calorimetry, were -32 kJ mol-1 for As(V) and -93 kJ mol-1 for 

Cu(II). The ΔadsG° was determined using the Langmuir constant and ΔadsS° by the 

fundamental thermodynamic equation. The thermodynamic adsorption parameters 

along the adsorption experiments in multicomponent systems (bicomponent 

Cu(II)/As(V), anion tricomponent and cation tricomponent), ion exchange 

experiments (cation exchange and anion exchange) and calculations of molecular 
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quantum mechanics were used to discuss the adsorption mechanisms on CEDA, 

which suggested that As(V) and Cu(I) adsorption on CEDA occurred by electrostatic 

interactions and formation of internal sphere complex, respectively. Desorption 

studies showed efficiency between 92 and 93% for As(V) and 66% for Cu(II) and re-

adsorption studies showed efficiency between 82 and 95% for As(V) and 53% for 

Cu(II), revealing that CEDA has good potential for reuse. 

Keywords: cellulose, chemical modification, ethylenediamine, bioadsorption, toxic 

elements, isothermal titration calorimetry, adsorption thermodynamics, Molecular 

quantum mechanics. 
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1. Introdução 

A atividade de mineração contribui de forma significativa para a degradação e 

poluição do meio ambiente. A região de Itabirito, Ouro Preto e Mariana formam 

juntos, dentre outros municípios, a região de maior ocorrência de minério de ferro do 

Brasil, denominada de Quadrilátero Ferrífero (QF). O QF está localizado na parte 

central de Minas Gerais e abrange uma área de aproximadamente 7000 km2, 

inserida em regiões montanhosas. Nessa região, devido ao maior contingente 

populacional, os danos causados pela mineração como poluição de córregos e rios e 

a desfiguração da paisagem são ainda mais intensos.1 

Além de todos os problemas ambientais, a maior preocupação é o dano 

causado diretamente à população dessas regiões. A oxidação natural dos minerais 

encontrados nas rochas e a atividade antrópica durante mais de 300 anos de 

mineração provocaram a acidificação das águas e a sua contaminação por 

metaloides, como arsênio, e outros elementos químicos prejudiciais à saúde, 

tornando-a imprópria para o consumo humano sem que um tratamento específico 

seja aplicado.2,3  

O arsênio (As) é um metaloide que tem sido foco de pesquisas devido a sua 

elevada toxicidade. Ele está no topo da lista de substâncias tóxicas de maior 

ameaça à saúde humana da Agência para Substâncias Tóxicas e Registros de 

Doenças do Departamento de Saúde dos Estados Unidos (Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry, ATSDR), sendo que a sua absorção em 

quantidades mínimas pode causar intoxicações diversas.4 Estudos realizados em 

Ouro Preto e região mostram que as concentrações de arsênio em alguns pontos de 

captação de água ultrapassam o valor permitido pelo Ministério da Saúde.2,3,5  

Em Ouro Preto (MG) e região, a captação e o abastecimento de água são 

realizados a partir de nascentes e águas subterrâneas provenientes de minas de 

ouro abandonadas. Em distritos afastados do município sede também são coletadas 

águas de pequenas nascentes nas encostas dos morros. Essas águas têm grande 

possibilidade de contaminação por arsênio,2 necessitando, portanto, de análises 

constantes e de tratamento específico para a remoção dos contaminantes. 
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Além disso, a contaminação da água por diversos poluentes inorgânicos é um 

problema global que vem crescendo cada vez mais com o desenvolvimento de 

indústrias como: mineração, metalurgia, fertilizantes, baterias, papel e celulose, 

eletrônicos, dentre outras, que contaminam o meio ambiente de forma direta ou 

indireta. Portanto, existe também uma preocupação com a remoção dos demais 

contaminantes, dentre eles, o cobre. 

O cobre é um metal amplamente presente na natureza que, em baixas 

concentrações, é essencial à saúde humana, mas em concentrações elevadas pode 

causar efeitos tóxicos. Embora  nos pontos de captação de água para 

abastecimento dos distritos de Ouro Preto não tenha sido encontrada concentração 

de cobre que ultrapasse o valor permitido pelo Ministério da Saúde6 o presente 

estudo visa também contribuir para a remoção de cobre de regiões que apresentam 

excesso desse elemento. 

Desde 2005, o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto (SEMAE-

OP), que é o responsável pelo tratamento e abastecimento de água para a 

população ouro-pretana, conta com seis Estações de Tratamento de Água (ETA). O 

tratamento da água é dividido em fases: ajuste de pH, coagulação, floculação, 

decantação, filtração, adsorção de metais (em leito contendo carvão ativado 

granular) e, por último, a desinfecção, que garante que a água fornecida chegue 

isenta de bactérias e vírus até o consumidor.7 No entanto, este tratamento pode não 

ser suficiente para a remoção de certos elementos químicos que estão relacionados 

à poluição e à toxicidade, principalmente quando estes estão presentes na água em 

concentrações mínimas. Isso porque o carvão ativado granular é considerado um 

material adsorvente de baixa especificidade, podendo adsorver desde compostos 

orgânicos diversos e microrganismos até cátions e oxiânions de elementos tóxicos.8 

Outro fator que deve ser levado em conta é a configuração do leito filtrante contendo 

o carvão ativado, o qual é de difícil manutenção por ser constituído de materiais de 

diferentes granulometrias como areia e cascalho e, portanto, precisa ser 

desmontado e refeito. Essa configuração exige que a estação de tratamento de água 

possua mais de um sistema de filtração, maior área para construção, instalação e 

operação, não sendo, portanto, a melhor opção para o tratamento de águas 

contaminadas com cátions e oxiânions de elementos tóxicos. 
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Para a remoção e recuperação de cátions e oxiânions de elementos tóxicos 

têm sido estudados e desenvolvidos diversos métodos, tais como: troca iônica,9 

precipitação química,10 tratamento eletroquímico,9 filtração por membrana (micro-, 

nano- e ultrafiltração),9 adsorção,11 dentre outros. Sendo o método de adsorção 

considerado como um dos mais eficientes, pela sua facilidade de operação, 

produção mínima de lama e boa relação custo-benefício, com o seu custo 

dependendo fortemente do adsorvente utilizado, seu grau de processamento, sua 

seletividade para os poluentes alvo, sua capacidade de adsorção e sua capacidade 

de regeneração e reuso.11,12,13,14,15 

A bioadsorção, um processo de adsorção que utiliza biomassa vegetal ou 

animal, tem sido uma boa alternativa para a remoção de cátions e oxiânions de 

elementos tóxicos presentes em concentrações muito baixas. Estudos realizados 

nas duas últimas décadas mostram o interesse dos pesquisadores pela investigação 

de materiais lignocelulósicos como adsorventes naturais, como bagaço de cana16 e 

palha de arroz.17 A celulose, biopolímero renovável e abundante, por si só, possui 

baixa capacidade de remover os contaminantes mas, com algumas modificações 

químicas apropriadas, ela pode se tornar um excelente material adsorvente para 

cátions e oxiânions de elementos tóxicos. Assim, a celulose tem sido considerada 

uma matéria-prima promissora para a preparação de materiais adsorventes 

diversos.18 

Nos últimos anos, os trabalhos desenvolvidos pela comunidade científica que 

visam estudar formas de minimizar os impactos ambientais causados pelas 

atividades antrópicas têm atraído maior atenção da sociedade e de seus governos, 

pois são uma forma de garantir a qualidade de vida e a sustentabilidade do planeta 

para as gerações futuras. Desta forma, dentro do contexto apresentado, este 

trabalho visou a preparação de um material adsorvente, à base de celulose, 

modificada quimicamente com um ligante orgânico, a etilenodiamina, para aplicação 

no tratamento de soluções aquosas contendo arsênio e cobre, além de outros 

contaminantes comuns em águas como fosfato, sulfato, cádmio, chumbo, cobalto e 

níquel, por adsorção. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

Este trabalho teve como objetivo principal sintetizar um material adsorvente à 

base de celulose capaz de remover, simultaneamente, oxiânion de As(V) e cátion de 

Cu(II), por adsorção, de soluções aquosas sinteticamente contaminadas. 

2.2. Objetivos específicos 

 Sintetizar a CEDA a partir de celulose microcristalina via tosilato de celulose. 

 Avaliar a remoção de oxiânions de As(V) e cátions de Cu(II) pela CEDA em 

função do pH, do tempo de contato e da concentração inicial de cada espécie; 

 Determinar os parâmetros termodinâmicos (∆adsH°, ∆adsG° e ∆adsS°) do 

processo de adsorção usando a técnica de calorimetria de titulação isotérmica 

e a equação fundamental da termodinâmica; 

 Avaliar a dessorção de cátions e oxiânions da CEDA visando a regeneração e 

posterior reuso do adsorvente; 

 Avaliar, separadamente, a adsorção competitiva de cátions (Pb2+, Cd2+, Co2+, 

Cu2+, Ni2+) e oxiânions (H2AsO4
-, H2PO4

- e SO4
2-) em CEDA visando 

aplicações tecnológicas e ambientais. 
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3. Revisão Bibliográfica 

3.1. Celulose 

A celulose, principal constituinte dos vegetais, é o componente que confere, a 

eles, integridade estrutural. É também o homopolímero mais disponível na Terra, 

uma fonte muito abundante de matéria-prima para produtos renováveis e 

ecologicamente corretos. Esse polissacarídeo linear, cuja estrutura é apresentada 

na Figura 1,representa cerca de 35 a 50% da composição, em massa, da biomassa 

lignocelulósica, e possui suas unidades de β-D-anidroglicopiranose unidas por 

ligações glicosídicas do tipo β-(1→4). A celulose contém grupos funcionais hidroxila 

(primária e secundária), o que permite a possibilidade de múltiplas 

funcionalizações.19 Na Tabela 1 é apresentada a proporção de celulose em diversas 

biomassas vegetais. 

Figura 1 – Estrutura molecular da celulose. 

Fonte: adaptada de Klemm et al. (2005).
19

 

A celulose pode ser obtida a partir de diversas fontes naturais, como plantas, 

fungos, algas e até bactérias, sendo as plantas a fonte principal. Há muitos anos a 

celulose já vem sendo utilizada como fonte de energia, em produtos de higiene 

pessoal e farmacológicos e em materiais de construção e roupas. Ao longo dos 

últimos anos tem crescido a demanda por recursos renováveis e materiais 

compatíveis com o meio ambiente (atóxicos e biodegradáveis), aumentando o uso 

da celulose como matéria-prima para a produção de novos materiais, por meio de 

sua modificação química.19 
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Tabela 1 – Porcentagem de celulose em alguns resíduos agrícolas 
(em base seca). 

Biomassa vegetal Celulose / (%) 

Bagaço de cana-de-açúcar 39,2 

Caule de milho 38,5 

Erva de centeio 37,6 

Espiga de milho 43,2 

Fibra de abacá 60,4 

Fibra de palma 40,2 

Palha de arroz 36,5 

Palha de aveia 38,5 

Palha de centeio 37,9 

Palha de cevada 34,8 

Palha de trigo 38,6 

Polpa de beterraba 18,4 

Fonte: Traduzida e adaptada de Sun (2010).
20 

3.1.1. Estrutura e propriedades 

A celulose, um polímero de unidades de β-D-anidroglicopiranose, AGU 

(anhydroglucopyranose units), possui em suas cadeias um grande número de 

grupos hidroxilas que se encontram envolvidos em interações intra e 

intermoleculares por meio de ligações de hidrogênio, o que confere uma elevada 

força de coesão entre as cadeias, tendendo a formar regiões cristalinas.21 Ela é 

insolúvel em água e na maioria dos solventes orgânicos, sendo difícil de solvatar os 

seus grupos hidroxilas, que estão envolvidos em fortes ligações de hidrogênio, 

tornando o seu estado cristalino fortemente favorecido sobre o estado solvatado.22  

A estrutura da celulose (Figura 1) tem como unidade repetitiva o dímero 

celobiose, definido por duas unidades estruturais adjacentes invertidas em um 

ângulo de 180º. Em suas extremidades existem terminações com propriedades 

diferentes: a extremidade C-1, que possui propriedades redutoras e a extremidade 

C-4, terminação não-redutora. O comprimento da cadeia pode ser medido pela 

média do grau de polimerização (DP – degree of polymerization) e depende da 

quantidade de unidades de AGU que, por sua vez, depende da origem e do 

tratamento da matéria-prima usado para o isolamento da celulose.19 
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A celulose exibe várias formas polimórficas denominadas de celulose I, II, III e 

IV. Apenas a celulose I (também conhecida como celulose nativa) é encontrada na 

natureza. A celulose nativa se apresenta de duas formas cristalinas diferentes, Iα e 

Iβ, sendo a segunda termodinamicamente mais estável. O tipo Iα é predominante em 

bactérias e em parede celular de algumas algas, enquanto Iβ está presente em 

algodão, madeira (coníferas e folhosas), gramíneas, fibras de rami e em tunicados 

(urocordados) em geral.23 O tratamento químico de materiais de celulose nativa 

conduz às outras formas polimórficas da celulose.19,24  

A celulose não modificada quimicamente possui baixa capacidade de 

adsorção mas, devido à sua superfície altamente funcionalizável, é possível torná-la 

um eficiente “removedor de poluentes” por meio de algumas derivatizações com 

ligantes orgânicos apropriados.18 

A grande preocupação e o interesse com as questões ambientais tem sido a 

motivação para o desenvolvimento de novos materiais a partir de matérias-primas 

renováveis, amplamente disponíveis e de baixo custo, com boa capacidade de 

adsorção. Assim, a matéria-prima do adsorvente produzido neste trabalho é a 

celulose, que pode ser modificada quimicamente inserindo-se em sua estrutura 

grupos funcionais que podem apresentar o desenvolvimento de cargas em função 

do pH da solução aquosa. Isso pode favorecer a remoção tanto de contaminantes 

aniônicos quanto de catiônicos de soluções aquosas, águas naturais e efluentes 

industriais,25 tornando a celulose um material adsorvente altamente versátil. 

3.1.2. Modificação química da celulose 

Além do desafio de potencializar a capacidade de remoção do adsorvente, é 

preciso também se preocupar em usar estratégias para realizar uma modificação 

química mais limpa, que cause menor impacto ambiental que os poluentes a serem 

removidos. A modificação química pode alterar também outras propriedades da 

celulose como elasticidade, caráter hidrofílico ou hidrofóbico, solubilidade em 

solventes orgânicos e em água e resistências química, térmica e mecânica. Antes de 

introduzir novos grupos funcionais por meio de reações de modificação química 

usando os grupos hidroxilas da celulose, a celulose pode demandar pré-tratamentos 

para aumentar a sua reatividade ou melhorar o acesso dos reagentes aos grupos 
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hidroxilas. Portanto, isso vai depender das propriedades fisico-químicas do reagente 

derivatizante e da rota de modificação química escolhida. A reatividade e o tamanho 

molecular do reagente derivatizante são fatores cruciais que ditarão a necessidade 

de pré-tratamento ou não.11 No caso deste trabalho, o pré-tratamento demandado é 

a solubilização da celulose em sistema solvente constituído pela N,N-

dimetilacetamida e pelo cloreto de lítio (LiCl),26,27 uma vez que as reações de 

substituição nucleofílica bimolecular (SN2) nos grupos hidroxilas da celulose têm 

rendimento muito baixo quando realizadas em fase heterogênea.28 

A celulose apresenta, em sua estrutura, um grande número de grupos 

hidroxila que apresentam baixa reatividade, principalmente devido ao impedimento 

estérico e ao envolvimento em fortes ligações de hidrogênio intra- e 

intermoleculares. O início da modificação química tende a ocorrer na hidroxila ligada 

ao carbono 6 devido ao seu menor impedimento estérico (Figura 1) sendo, portanto, 

mais reativa que as hidroxilas presentes nos carbonos 2 e 3, embora ela seja uma 

hidroxila primária (base mais fraca), enquanto as hidroxilas ligadas aos carbonos 2 e 

3 sejam secundárias (bases mais fortes). Para introduzir agentes modificadores que 

não podem ser adicionados diretamente à celulose, é necessária uma etapa de 

preparação de um intermediário de reação.29 O p-toluenossulfonato de celulose 

(celulose tosilato) é um intermediário solúvel em alguns solventes orgânicos. Ele é 

importante para a realização de modificações químicas controladas do biopolímero, 

pois o grupo tosila é um bom grupo abandonador, comportando-se como uma base 

fraca no meio reacional. Quando esse grupo é incorporado à estrutura da celulose, 

ele possibilita a realização de reações SN2 e, consequentemente, a substituição do 

grupo hidroxila por outro ligante qualquer contendo um átomo nucleofílico.26 

A modificação química da celulose pode ser realizada em fase homogênea, 

segundo metodologia proposta por Rahn et al. (1996),26 onde a celulose é 

primeiramente dissolvida em uma solução constituída de uma mistura de N,N-

dimetilacetamida (DMAc) e LiCl sob aquecimento. A dissolução das cadeias de 

celulose ocorre devido ao rompimento das ligações de hidrogênio intra e 

intermoleculares e à formação da interação dos grupos hidroxila da celulose com 

DMAc/LiCl, conforme mostrado na Figura 2. Depois de dissolvida, os grupos 

hidroxilas da celulose reagem com o cloreto de tosila (TsCl), na presença de uma 
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base orgânica como uma amina terciária, por exemplo a trietilamina (TEA), formando 

a celulose tosilato (Figura 3). A modificação em fase homogênea permite melhor 

controle dos parâmetros de reação visando a obtenção de um derivado de celulose 

com propriedades fisico-químicas mais bem definidas.28,30 Após modificar os grupos 

hidroxilas, transformando-os em bons grupos abandonadores, a próxima etapa 

consiste em adicionar o ligante ideal (contendo átomos eletronegativos com pares 

de elétrons não ligantes capazes de servirem como bons agentes complexantes) 

para a modificação química específica desejada. 

Figura 2 – Esquema da interação de um grupo hidroxila da celulose com DMAc/LiCl. 

 

Fonte: Klemm et al. (1998).
31

 

Figura 3 – Tosilação da celulose em fase homogênea.

Fonte: Autoria própria. 
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3.1.3. Uso de celulose modificada para a adsorção de poluentes 
 

São encontrados na literatura diversos trabalhos tendo a celulose como 

matéria-prima para a produção de bioadsorventes. Na Tabela 2 são apresentados 

alguns desses materiais, sua aplicação como adsorvente de elementos tóxicos bem 

como o pH da solução aquosa, a temperatura, a dosagem do adsorvente e as 

capacidades de adsorção obtidas. 

Na literatura também são encontrados alguns trabalhos de pesquisadores que 

utilizaram a celulose modificada com etilenodiamina para a remoção de poluentes, 

porém, com rotas de síntese diferentes daquela utilizada neste trabalho. A Tabela 3 

mostra as diferentes condições experimentais das rotas utilizadas para o preparo da 

celulose modificada com etilenodiamina por alguns autores. Todos os trabalhos 

encontrados, com exceção de Bezerra et al. (2017),32 apresentam uma etapa 

intermediária, a qual favoreceu a introdução da etilenodiamina. 
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Tabela 2 – Adsorção de diferentes elementos tóxicos em adsorventes produzidos à base de celulose contendo ligantes do tipo amina. 

Ligante/modificador Poluente pH T / (oC) 
Dosagem de 

adsorvente / (g L-1) 
qe / 

(mmol g-1) 
Referência 

Anidrido succínico 
Cd(II) 
Cu(II) 
Pb(II) 

6,0 
5,6 
5,4 

25 1,0 
2,22 
2,42 
2,41 

Gurgel et al. (2008)33 

Anidrido trimelítico 
CoII) 
Cu(II) 
Ni(II) 

5,5 25 0,2 
0,75 
1,49 
1,00 

Teodoro et al. (2016)34 

Etilenodiamina 
Cu(II) 
Ni(II) 
Zn(II) 

5,0 25 0,5 
1,64 
0,53 
1,06 

Torres et al. (2006)35 

Etilenodiamina 

Cu(II) 
Ni(II) 
Zn(II) 
Co(II) 

7,0 25 1,2 

1,42 
1,24 
1,36 
2,01 

Filho et al. (2006)36 

Etilenodiamina 
Cd(II) 
Pb(II) 

6,0 25 1,5 
0,13 
0,24 

Musyoka et al. (2010)37 

       

2,3-Epoxipropiltrimetilamônio e Cloreto de 
3-Cloro-2-hidroxipropiltrimetilamônio 

Cr(VI) 4,5 18 1,67 1,17 Zhou et al. (2011)38 

Metacrilato de glicidila, N,N-Metileno bis-
acrilamida, Dimetilamina 

As(V) 6,0 30 2,0 2,67 
Anirudhan e Jalajamony 

(2010)39 

Polietilenoimina Hg(II) 7,0 25 1,0 1,44 Navarro et al. (1996)40 

Trietilenotetramina Cr(VI) 3,0 25 1,0 1,66 Gurgel et al. (2009)41 

Trietilenotetramina 
Cu(II) 
Cd(II) 
Pb(II) 

5,5 
6,0 
5,8 

25 1,0 
1,09 
0,77 
0,93 

Gurgel e Gil (2009)42 

Fonte: Autoria própria. 

   qe: capacidade de adsorção
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Tabela 3 – Diferentes condições de síntese utilizadas para modificação da celulose com etilenodiamina. 

Tipo de 
celulose 

Etapa 1 Etapa 2 

Referência Agente de 
modificação 

Solvente 
Temperatura / 

(°C) 
Tempo / 

(h) 
Agente de 

 modificação 
Solvente 

Temperatura / 
(°C) 

Tempo / 
(h) 

Fibra de 
celulose 

Oxicloreto de 
fósforo 

xileno 70 24 Etilenodiamina 
 

70 24 
Torres et al. 

(2006)35 

Celulose 
microcristalina 

Cloreto de 
tionila 

DMF 80 4 Etilenodiamina DMF 123 3 
Filho et al. 
(2006)36 

Poupa de 
madeira (fina) 

Cloreto de 
tionila 

DMF 80 10 Etilenodiamina DMF 80 3 
Musyoka et 
al. (2011)37 

Celulose/ 
quitosana 

nanofibrilada 
epicloridrina acetona 40 4 Etilenodiamina - 60 8 

Liu et al. 
(2016)43 

Celulose 
microcristalina 

pura 
- - - - Etilenodiamina - 70 3 

Bezerra et al. 
(2017)32 

 celulose 3 
MM Whatman 

 anidrido 
succínico 

 piridina 
anidra 

115o 2 
Diisopropilcarbodiimid

a e Etilenodiamina 
DMF 

Temperatura 
ambiente 

 
Corti et al. 
(2004)44 

Fonte: Autoria própria. 
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3.2. Poluentes inorgânicos 

Alguns elementos, mesmo em quantidades mínimas, são considerados 

essenciais para os seres vivos, mas em determinadas quantidades também podem 

ser tóxicos. A manifestação de sua toxicidade pode depender da quantidade e da 

forma química absorvida. Os metais e metaloides que apresentam essa toxicidade 

são amplamente conhecidos como “metais pesados”, um termo geralmente 

associado também à densidade e ou ao número atômico do elemento. Mas, para 

Duffus (2002),45 ainda não há um consenso sobre a definição baseada em 

densidade, nem em número atômico e massa molar para esse termo. Apesar de 

estar bastante presente na literatura, esse termo é impreciso e fortemente 

desencorajado para se referir a esses elementos.45 Assim, como sugerido por 

Pourret e Bollinger (2018),46 neste trabalho, é usada a expressão “elementos 

tóxicos” quando estiver se referindo a elementos desse tipo. 

Os elementos tóxicos são encontrados naturalmente na forma de minerais e 

são extraídos, em grande quantidade por ano, dos seus respectivos minérios. A 

contaminação do ambiente por esses poluentes é resultado de atividades 

antrópicas. O grande crescimento industrial trouxe consigo uma inevitável 

degradação do meio ambiente, sendo que muitas das indústrias têm esses 

poluentes como a matéria-prima fundamental, que depois são lançados no meio 

ambiente, sem o devido tratamento ou acima dos limites permitidos pela legislação 

ambiental vigente, contaminando águas e solos.11 Na Tabela 4 são mostrados os 

principais elementos tóxicos presentes em efluentes industriais. 

Tabela 4 – Principais elementos tóxicos presentes nos efluentes industriais. 

Indústria Elemento 

Mineração Cu, Zn, Pb, Mn, U, Cr, As, Se, V 

Eletrodeposição Cr, Ni, Cd, Zn 

Processamento do metal Cu, Zn, Mn 

Geração de energia Cu, Cd, Mn, Zn 

Operações especiais Hg, Au e outros 

Fonte: Nascimento et al. (2014).
11

 

Esses poluentes não são degradados durante o metabolismo e vão se 

acumulando na cadeia alimentar, tornando-os ainda mais nocivos aos organismos 

vivos.47 O Ministério da Saúde determina o limite permitido para essas substâncias 

químicas por meio de um padrão de potabilidade da água. Na Tabela 5 são 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717320417?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717320417?via%3Dihub#!
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mostrados os valores máximos permitidos de algumas substâncias químicas que 

oferecem risco à saúde. 

Tabela 5 – Padrão de potabilidade para elementos químicos que representam risco à 
saúde, segundo o Ministério da Saúde (Ministério da Saúde N° 2914/2011).

48
 

Elemento VMPa / (µg L-1) 

Arsênio 10 

Cádmio 5 

Chumbo 10 

Cobre 2000 

Mercúrio 1 

Níquel 70 
a
 Valor Máximo Permitido.  

A Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, por meio de um inventário de 

áreas contaminadas, reuniu informações sobre todas as áreas contaminadas e 

reabilitadas registradas do Estado de Minas Gerais. Segundo esse registro, 28% dos 

casos são de contaminação por metais e ametais, geralmente relacionados à 

lixiviação de resíduos industriais dispostos de forma inadequada e à liberação 

destes elementos de forma natural. Desse total de casos, 10% são contaminados 

por arsênio e cerca de 1% por cobre, além de outros contaminantes como chumbo 

(19%), níquel (7%), cobalto (6%) e cádmio (4%).49 

3.2.1. Arsênio 

O arsênio é um elemento químico de símbolo As, pertencente ao grupo 15 da 

tabela periódica, possui número atômico 33 e massa atômica 74,922 g mol-1.50 A 

contaminação por esse elemento é um problema global que tem sido relatado em 

diversos países.2 

Segundo a Agência para Substâncias Tóxicas e Registros de Doenças do 

Departamento de Saúde dos Estados Unidos (Agency for Toxic Substances and 

Disease Registry, ATSDR),4 o arsênio é a substância mais perigosa para a saúde 

humana. Amplamente distribuído na crosta terrestre, está associado, principalmente, 

a minérios contendo metais, como cobre e chumbo. Pode ser absorvido pelo 

organismo humano pela inalação, ingestão ou ao contato da pele com o solo ou 

água contaminados. Ele ocorre nas formas orgânica e inorgânica, sendo a segunda 

muito mais tóxica. As espécies inorgânicas, como o arsenito, As(III), e arsenato, 

As(V), muitas vezes provenientes de águas naturais ou efluentes industriais, são as 

mais prejudiciais ao ser humano sendo o As(III) a forma mais tóxica dentre elas.12 O 
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arsenato é um análogo do fosfato e, portanto, pode substituir o fosfato em diversas 

reações bioquímicas. Por exemplo, ele pode interferir em reações de fosforilação e 

substituir o fosfato na bomba de sódio e no sistema de transporte de troca aniônica 

do glóbulo vermelho humano. Parte da toxicidade do arsenato é devida a sua 

conversão a arsenito no organismo. Grupos funcionais específicos de enzimas, 

receptores ou coenzimas, tais como tióis ou sulfidrilas vicinais, desempenham um 

papel importante na atividade destas moléculas. O arsenito pode reagir com esses 

grupos por meio da formação de uma ligação com o enxofre e inibir muitas vias 

bioquímicas, causando toxicidade.51,52,53 

A absorção de arsênio pelo organismo, mesmo em baixas concentrações e a 

longo prazo, pode causar intoxicações diversas. Alguns dos sintomas imediatos do 

envenenamento por arsênio são vômitos, dor abdominal e diarreia. Sintomas da 

exposição prolongada e a elevados níveis de arsênio são doenças cutâneas, 

cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, além do risco de diversos tipos de 

câncer, como os cânceres de pele e de pulmão.54 Parte do arsenato adsorvido é 

reduzida a arsenito, que sofre metilação para formar os ácidos menos tóxicos: ácido 

monometilarsônico (MMA) e ácido dimetilarsínico (DMA), sendo estes mais 

facilmente excretados pela urina.4 De acordo com a portaria do Ministério da Saúde 

N° 2914/2011, a água potável destinada à ingestão, preparação de alimentos e 

higiene pessoal não pode conter mais que 10 µg L-1 de arsênio.48  

Os compostos inorgânicos de arsênio em uma fórmula com cromato de cobre 

são muito utilizados em conservação de madeira. Nos Estados Unidos, esses 

conservantes foram abolidos para usos residenciais, mas ainda são utilizados em 

indústrias. Os compostos inorgânicos de arsênio também já foram muito utilizados 

como pesticidas, aplicação que também está sendo abolida.4 

Próximo às minerações de ouro do QF são encontradas elevadas 

concentrações de arsênio, devido principalmente à oxidação natural de arsenopirita 

(FeAsS) e pirita (FeS2) encontradas nas rochas auríferas sulfetadas e à atividade de 

mineração nessa região. Essa é uma grande preocupação com a cidade de Ouro 

Preto, que compõe o QF.  

A concentração de arsênio total em amostras de águas coletadas em algumas 

regiões de Ouro Preto varia muito e, em diversos locais, a quantidade de arsênio 

ultrapassa o limite permitido pelo Ministério da Saúde. Análises realizadas em 26 
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pontos de captação de água utilizados pela população de Ouro Preto indicaram 

resultado positivo para a presença de arsênio em quatro pontos, dentre eles 

nascentes e minas de ouro, numa concentração que variava de < 5 a 224 µg L-1 de 

arsênio total.2 Outro estudo foi feito coletando-se amostras de água em minas 

subterrâneas, poços artesianos e nascentes em outros pontos das regiões de Ouro 

Preto e Mariana, e nestes as concentrações de arsênio total variaram entre 2 e 

2980 µg L-1 e de As(III) entre 1 e 86 µg L-1, sendo que, na maioria das amostras, os 

valores ultrapassaram o limite de arsênio permitido para água potável.3  

A especiação do arsênio é controlada por um complexo comportamento 

redox, o qual depende de fatores bióticos e abióticos do meio: em ambientes 

redutores predominam as espécies de As(III) e em ambientes oxidantes, 

predominam as espécies As(V).55 Portanto, a maior concentração de As(V) pode ser 

justificada pela oxidação de As(III) para As(V) em resposta a um meio com 

condições oxidantes. 

A água destinada ao abastecimento de Ouro Preto e região é proveniente, na 

maioria das vezes, dessas nascentes e minas abandonadas, portanto, é preciso um 

maior rigor no controle de qualidade da água. Segundo dados da ATSDR, nos níveis 

mínimos de risco, uma exposição aguda de arsênio de 0,005 mg kg-1 dia-1 pode 

causar problemas gastrointestinais e uma exposição crônica de 0,0003 mg kg-1 dia-1 

pode causar danos na pele.4 

A adsorção tem sido utilizada em grande escala para a remoção do arsênio 

de águas contaminadas e diferentes adsorventes têm sido reportados na literatura. A 

Tabela 6 apresenta alguns desses adsorventes estudados nos últimos anos e 

respectivas condições operacionais de aplicação. Dentre eles, o carvão ativado é 

bastante utilizado, mas seu uso é limitado devido ao alto custo.56 Os óxidos de ferro 

tem tido atenção especial devido à boa capacidade de adsorção para as espécies de 

arsênio e a seu baixo custo.57,58 
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Tabela 6 – Adsorção de As por diferentes adsorventes reportados na literatura. 

Adsorvente pH T / (oC) Íons 
qe /        

(mmol g-1) 

Dosagem de 

adsorvente /(g L-1) 
Referência 

Biocarvão modificado por 

hematita (HPB) 
7,0 22 As(V) 0,43 2,50 Wang et al. (2015)59 

Nanopartículas de Fe3O4 

revestidas com ácido 

ascórbico 

7,0 27 
As(III) 

As(V) 

46,1 

16,6 
0,06 Feng et al. (2012)60 

Óxidos binários de Fe-Cu 7,0 25 
As(III) 

As(V) 

122,3 

82,7 
0,20 Zhang et al. (2013)61 

Nanopartículas de 

δ-FeOOH 
7,0 25 As(V) 37,3 0,25 Faria et al. (2014) 57 

β – FeOOH 

dopado com Zr 
7,0 25 

As(III) 

As(V) 

120,0 

60,0 
0,10 Sun et al. (2012)62 

γ-FeOOH treated at 

250 °C 

7,0 

3,0 
25 

As(III) 

As(V) 

55,0 

38,0 
2,50 Repo et al. (2012)63 

TiO2 –Fe2O3 7,0 25 As(V) 12,1 1,00 D’Arcy et al. (2011)64 

C. rhizoma  8,3 22 As(V) 22,0 25,00 Chiban et al. (2011)65 

W. frutescens 8,3 22 As(V) 16,9 25,00 Chiban et al. (2011)65 

Óxido binário Fe – Zr  7,0 25 
As(III) 

As(V) 

120,0 

46,1 
0,20 Ren et al. (2011)66 

Óxido Binário de Fe-Al 7,0 25 
As(III) 

As(V) 

40,6 

37,6 
0,20 Hong et al. (2010)67 

Nanopartículas de carvão 

ativado à base de resina 

fenólica dopada com ferro 

7,0 

6,5 
30 

As(III) 

As(V) 

15,0 

5,0 
5,00 Sharma et al. (2010)68 

(hidr) óxido em  alginato 

de cálcio 
8,0 20 

As(III) 

As(V) 

126,5 

41,6 
1,00 Escudero et al. (2009)69 

Macrofungo (I. hispidu)  
3,0 

2,0 
20 

As(III) 

As(V) 

51,9 

59,6 
4,00 Sari & Tuzen (2009)70 

Zeólito Y modificado 6,0 25 As(V) 1,34 4,00 Yusof & Malek (2009)71 

Nanopartículas de 

maghemita  
3,0 23 As(V) 50,0 0,06 Tuutijärvi et al. (2009)72 

Dióxido de titânio (Ti2O) 7,0 25 
As(III) 

As(V) 

32,4 

41,4 
1,00 Bang et al. (2005)73 

Fonte: Autoria própria 

https://www-sciencedirect.ez28.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0043135413001814?via%3Dihub#!
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A Figura 4 mostra as curvas de distribuição das espécies de As(III) e As(V) 

em função do pH do meio. O arsenito e o arsenato existem como oxiânions. A 

espécie monovalente de arsenito (H2AsO3
-) é predominante em pH 9-12 e o 

arsenato (H2AsO4
- ) é predominante na faixa de pH 2-7. 

As etapas das reações de ionização das espécies com as respectivas 

constantes de equilíbrio74 são mostradas pelas equações a seguir, sendo as Eqs. (1) 

a (3) para As(III) e as Eqs. (4) a (6) para As(V). 

H3AsO3 + H2O(l) ⇌ H2AsO3
- + H3O

+  Ka1 = 6,026 × 10-10 (1) 

H2AsO3
- + H2O(l) ⇌ HAsO3

2- + H3O
+  Ka2 = 7,413 × 10-13 (2) 

HAsO3
2- + H2O(l) ⇌ AsO3

3- + H3O
+   Ka3 = 3,981 × 10-14 (3) 

H3AsO4 + H2O(l) ⇌ H2AsO4
- + H3O

+  Ka1 = 6,457 × 10-3  (4) 

H2AsO4
- + H2O(l) ⇌ HAsO4

2- + H3O
+  Ka2 = 1,148 × 10-7  (5) 

HAsO4
2- + H2O(l) ⇌ AsO4

3- + H3O
+   Ka3 = 3,162 × 10-12 (6) 
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Figura 4 – Curvas de distribuição de espécies de (a) As(III) e (b) As(V) em função do pH. 
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3.2.2. Cobre 

O elemento cobre possui símbolo Cu, número atômico 29, massa atômica 

63,546 g mol-1 e densidade 8,92 g cm-3, se encontra no grupo 11 da tabela periódica, 

fazendo parte dos metais de transição. O cobre e seus compostos são mais estáveis 

com números de oxidação +1 e +2, sendo que, em soluções aquosas, na maioria 

das vezes, é encontrado como Cu(II). Amplamente presente na natureza, é um dos 

metais mais importantes e, junto com seus compostos e ligas, possui inúmeras 

aplicações como na composição de fiação elétrica, encanamento, tubulações, 

pigmentação para cerâmica, fungicida, catalisador em reações diversas, entre 

outras.50 

O cobre pode contaminar o meio ambiente a partir de várias fontes, como 

atividades de mineração ou por indústrias que utilizam compostos de cobre. É 

absorvido pelo organismo, por exemplo, por inalação de pó ou fumaça contendo 

esse metal, ou ingestão de alimentos que possuem cobre naturalmente. Em baixas 

concentrações é essencial à saúde humana, pois participa de processos como a 

metabolização do ferro por enzimas, formação do colágeno, elastina e queratina do 

cabelo.4 Porém, a deficiência e o excesso de cobre podem gerar efeitos tóxicos. A 

deficiência, situação mais rara de ocorrer, pode causar anemia normocítica, 

hipocromia, leucopenia e osteoporose. A exposição a doses mais elevadas de cobre 

pode causar irritações respiratórias, dores de cabeça, náuseas, danos ao fígado e 

rins e distúrbios genéticos, como a doença de Wilson.4 Segundo a portaria do 

Ministério da Saúde Nº 2914/2011, o limite para que a água seja considerada 

potável é de 2 mg L-1 de cobre.48 Os níveis mínimos de risco da ATSDR mostram 

que uma exposição oral aguda ou intermediária de cobre a 0,1 mg kg-1 dia-1 já causa 

problemas respiratórios.4 

Na Figura 5 são mostradas as curvas de distribuição de espécies para os 

complexos de Cu(II) em função do pH com base nas constantes de equilíbrio. A 

partir de pH 5, os hidroxicomplexos de Cu(II) começam a ser formados. 

As Eqs. (7) a (10) mostram as etapas de formação dos hidroxicomplexos e 

suas respectivas constantes globais de formação. 75 

Cu2+ + OH- ⇌ Cu(OH)+    β1 = 3,162 × 106 (7) 

Cu2+ + 2OH- ⇌ Cu(OH)2   β2 = 6,310 × 1011 (8) 
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Cu2+ + 3OH- ⇌ Cu(OH)3
-   β3 = 3,162 × 1014 (9) 

Cu2+ + 4OH- ⇌ Cu(OH)4
2-   β4 = 3,981 × 1015 (10) 

Figura 5 – Curvas de distribuição de espécies de Cu(II) em função do pH. 
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 Fonte: Autoria própria. 

3.2.3. Coocorrência de contaminantes 

Um dos grandes problemas enfrentados na remoção dos poluentes é que as 

águas reais contaminadas geralmente contêm mais substâncias indesejadas além 

dos poluentes alvo a serem removidos, sejam oriundas de atividades antrópicas ou 

de fontes naturais. Essa coocorrência pode trazer implicações na remoção do 

poluente em estudo,76 uma vez que a competição entre as espécies pode alterar a 

eficiência do material adsorvente. Por isso, é importante que o processo de remoção 

do poluente alvo seja eficiente, mesmo na presença de outros íons. Portanto, a 

avaliação do processo de adsorção, independentemente da natureza do material 

adsorvente empregado (de origem sintética ou natural quimicamente modificado ou 

não) em soluções sintéticas multicomponentes contendo cátions e/ou ânions é de 

suma importância. Contaminantes comuns que podem ocorrer juntamente com o 

Cu(II) são os íons Co(II), Ni(II), Cd(II) e Pb(II) e com o As(V) são íons SO4
2- e H2PO4

-

, os quais podem interferir significativamente na remoção do(s) poluente(s) alvo, 
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fazendo-se necessário avaliar a eficiência do material adsorvente na presença 

desses íons. 

A escolha dos cátions para compor os sistemas multicomponentes deste 

estudo foi baseada no conhecimento dos metais que mais contaminam as áreas de 

Minas Gerais, segundo o Inventário de Áreas Contaminadas.49 Cobre ([Ar] 3d10 4s1), 

cobalto ([Ar] 3d7 4s2) e níquel ([Ar] 3d8 4s2) são metais de transição que se 

encontram em sequência na tabela periódica, situados no mesmo período e, 

portanto, apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, o que os fornece 

certa similaridade nas propriedades químicas. O cobalto (Co), muito utilizado como 

agente corante para vidros e em produção de superligas metálicas, é essencial para 

plantas e animais (atuando na vitamina B12). Em excesso pode causar alguns 

problemas à saúde como danos aos pulmões ou dermatite. Está presente no nono 

grupo da tabela periódica, possui massa e número atômico, 58,933 g mol-1 e 27, 

respectivamente.50 

O níquel (Ni), também muito utilizado na produção de ligas e em catálise, tem 

função nutricional importante para alguns animais, micro-organismos e plantas, 

porém, seu excesso pode causar muitos transtornos à saúde humana como danos 

aos pulmões, dermatite e depressão no sistema nervoso central. Ele se encontra no 

décimo grupo da tabela periódica, com massa atômica 58,693 g mol-1 e número 

atômico 28.50 

O cádmio (Cd) e o chumbo (Pb), além de estarem entre os metais mais 

contaminantes de Minas Gerais, foram selecionados especialmente por estarem no 

topo da lista de substâncias mais perigosas da ATSDR, apresentando potencial de 

ameaça à saúde humana. O cádmio, de número atômico 48 e massa atômica 

112,41 g mol-1 é muito utilizado em galvanoplastia para recobrimento de ferro e aço, 

além de outras aplicações comerciais. A inalação ou ingestão desse metal causa 

intoxicações, desconfortos respiratórios, danos nos rins e fígado.50 O chumbo é 

muito usado em materiais de construção, baterias e em dispositivos para proteção 

contra a exposição aos raios-X, possui número atômico 82 e massa 207,20 g mol-1. 

A exposição a esse elemento é altamente tóxica, podendo afetar quase todos os 

órgãos e sistemas do organismo de diversas maneiras, em grávidas pode causar até 

aborto espontâneo.4 
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Na Figura 6a-d são apresentadas as curvas de distribuição de espécies de 

Co(II), Ni(II), Cd(II) e Pb(II), respectivamente, em função do pH com base nas 

constantes de equilíbrio. Observando-se as curvas das Figuras 5 e 6, verifica-se que 

as espécies divalentes de cobre, cobalto, níquel, cádmio e chumbo predominam em 

valores de pH na faixa ácida. Essa é uma informação importante tendo em vista que 

os materiais adsorventes geralmente utilizados para remover íons de metais tóxicos 

apresentam desempenho variado de acordo com o pH do meio, incluindo o material 

adsorvente objeto de estudo deste trabalho. Esse desempenho variado se deve aos 

diferentes valores de constante de acidez dos grupos funcionais ácidos e básicos 

que compõem os materiais adsorventes e quem são usados para remover os íons 

de elementos tóxicos, seja por complexação, troca iônica ou interação eletrostática. 

Figura 6 – Curvas de distribuição de espécies de (a) Co(II), (b) Ni(II), (c) Cd(II) e (d) Pb(II) em função 

do pH. (Continua) 
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Figura 6 – Curvas de distribuição de espécies de (a) Co(II), (b) Ni(II), (c) Cd(II) e (d) Pb(II) em função 

do pH. (Continua) 
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Figura 6 – Curvas de distribuição de espécies de (a) Co(II), (b) Ni(II), (c) Cd(II) e (d) Pb(II) em função 

do pH. (Fim) 
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 Fonte: Autoria própria. 

As equações das reações de formação dos hidroxicomplexos e suas 

respectivas constantes de formação globais 75 são mostradas a seguir, sendo as 

Eqs. (11) a (14) para Co(II), as Eqs. (15) a (17) para Ni(II), as Eqs. (18) a (21) para 

Cd(II) e as Eqs. (22) a (24) para Pb(II). 

Co2+ + OH- ⇌ Co(OH)+   β1 = 1,995 × 104  (11) 

Co2+ + 2OH- ⇌ Co(OH)2   β2 = 1,585 × 109  (12) 

Co2+ + 3OH- ⇌ Co(OH)3
-   β3 = 3,162 × 1010 (13) 

Co2+ + 4OH- ⇌ Co(OH)4
2-   β4 = 5,012 × 109  (14) 

Ni2+ + OH- ⇌ Ni(OH)+    β1 = 1,259 × 104  (15) 

Ni2+ + 2OH- ⇌ Ni(OH)2   β2 = 1,000 × 109  (16) 

Ni2+ + 3OH- ⇌ Ni(OH)3
-   β3 = 1,000 × 1012 (17) 

Cd2+ + OH- ⇌ Cd(OH)+   β1 = 7,943 × 103  (18) 

Cd2+ + 2OH- ⇌ Cd(OH)2   β2 = 5,012 × 107  (19) 
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Cd2+ + 3OH- ⇌ Cd(OH)3
-   β3 = 1,995 × 1010 (20) 

Cd2+ + 4OH- ⇌ Cd(OH)4
2-   β4 = 1,000 × 1012 (21) 

Pb2+ + OH- ⇌ Pb(OH)+    β1 = 2,512 × 106  (22) 

Pb2+ + 2OH- ⇌ Pb(OH)2   β2 = 7,943 × 1010 (23) 

Pb2+ + 3OH- ⇌ Pb(OH)3
-   β3 = 7,943 × 1013 (24) 

Os ânions fosfato e sulfato foram selecionados para avaliar a adsorção de 

arsênio na ausência e na presença deles. Os sulfatos, encontrados principalmente 

em regiões de minerações, causam grandes impactos ambientais. A oxidação 

natural de minerais sulfetados produz ácido sulfúrico que contribui para dissolver 

elementos tóxicos presentes no solo/rocha.77 Os tratamentos convencionais 

(elevação do pH com óxido e hidróxido de cálcio) são caros e geram rejeitos de 

hidróxidos metálicos na forma de lama.78 Os fosfatos são indispensáveis para o 

crescimento no ambiente aquático e podem ser encontrados naturalmente nas 

águas superficiais e residuais, mas as atividades antrópicas podem elevar a 

concentração dos mesmos, podendo causar um enriquecimento exagerado desses 

compostos nos corpos hídricos (eutrofização).79,80 

Na Figura 7a-b são apresentadas as curvas de distribuição de espécies para 

fosfato e sulfato, respectivamente, em função do pH com base nas constantes de 

equilíbrio. As Eqs. (25) a (27) mostram as etapas de ionização do ácido fosfórico em 

água e suas respectivas constantes de acidez e as Eqs. (28) e (29) mostram as 

etapas de ionização do ácido sulfúrico em água e suas respectivas constantes de 

acidez.74 

H3PO4 + H2O(l) ⇌ H2PO4
- + H3O

+  Ka1 = 5,888 × 10-3  (25) 

H2PO4
- + H2O(l) ⇌ HPO4

2- + H3O
+  Ka2 = 6,166 × 10-8  (26) 

HPO4
2- + H2O(l) ⇌ PO4

3- + H3O
+  Ka3 

= 4,786 × 10-13 (27) 

H2SO4 + H2O(l) ⇌ HSO4
- + H3O

+  Ka1 = 7,940 × 103   (28) 

HSO4
- + H2O(l) ⇌ SO4

2- + H3O
+  Ka2 = 1,020 × 10-2  (29) 
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Figura 7 – Curvas de distribuição de espécies de (a) fosfato e (b) sulfato em função do pH. 
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3.3. Métodos de remoção de elementos tóxicos 

Atualmente existem diversos métodos para a remoção de elementos tóxicos 

presentes em águas naturais e em efluentes industriais, como precipitação química, 

troca iônica, tratamento eletroquímico, filtração por membrana, adsorção, dentre 

outros. Todos os métodos citados podem ser utilizados no tratamento de águas 

residuais, no entanto, a escolha do melhor método a ser empregado dependerá da 

natureza dos íons e de diversos fatores como quantidade de água ou efluente a ser 

tratada, concentração do elemento e custos envolvidos. 

Em uma revisão bibliográfica, Fenglian e Wang (2011)9 chegaram à conclusão 

que os métodos mais estudados para o tratamento de efluente contendo os 

contaminantes estudados neste trabalho são troca iônica, adsorção e filtração por 

membrana. 

3.3.1. Troca iônica 

Na troca iônica a remoção de substâncias indesejadas diluídas no efluente 

ocorre por troca de íons. É um processo composto por duas fases: uma é constituída 

pela solução e a outra pelo trocador de íons, que pode ser um trocador de cátions 

e/ou de ânions. Dentre os trocadores de íons utilizados nesse processo, as resinas 

sintéticas são geralmente mais utilizadas.9 

A troca iônica e a adsorção são processos semelhantes, porém a troca iônica 

é descrita por uma relação estequiométrica, em que os íons da resina são trocados 

por outras espécies iônicas eletricamente equivalentes presentes na solução81 e no 

processo de adsorção não há a substituição da espécie extraída da solução.82 O 

comportamento da troca iônica é fortemente afetado pela carga, raio iônico, grau de 

hidratação e eletronegatividade dos íons envolvidos no processo. A capacidade de o 

trocador de íons distinguir entre as espécies de íons na solução é chamada de 

seletividade. Essa seletividade aumenta de acordo com o aumento das cargas dos 

íons, do decréscimo do raio iônico e do aumento da eletronegatividade. Em estudo 

publicado por Abo-Farha et al. (2009)83 verificou-se que, quanto maior a carga e 

menor o diâmetro do íon, maior a remoção dos cátions em questão. Em outro estudo 

publicado por Miyata (1983)84 observou-se maior seletividade dos trocadores iônicos 

por ânions de maior eletronegatividade. 
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3.3.2. Precipitação química 

A precipitação química se baseia na adição de reagentes que formam com os 

cátions metálicos compostos de baixa solubilidade. Um reagente muito utilizado para 

a precipitação é o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) ou mesmo o óxido de cálcio (CaO), 

os quais têm um custo reduzido em relação aos hidróxidos de sódio e potássio. A 

adição de Ca(OH)2 ou de CaO leva à formação de hidróxidos de metais, que são 

geralmente pouco solúveis em água. Em seguida, os precipitados podem ser 

separados por sedimentação ou filtração e a água é então descartada ou 

reutilizada.10 Esse processo é amplamente utilizado na remoção de elementos 

tóxicos, e é relativamente simples e barato de operar.9 Entretanto, a eficiência desse 

processo depende de alguns fatores como concentração dos elementos presentes 

na solução, a natureza do precipitante utilizado e a presença de outros constituintes 

que podem inibir a precipitação. 

Uma desvantagem deste método é a produção de grande quantidade de lama 

química, além de, muitas vezes, não ser efetivo para concentrações muito baixas de 

metais tóxicos, impedindo que uma concentração mínima que esteja dentro dos 

padrões de potabilidade seja alcançada nesse tratamento.85 Além disso, 

dependendo das condições experimentais de precipitação (temperatura da solução, 

velocidade de adição do agente precipitante, dentre outras), o precipitado pode não 

sedimentar em função do tamanho da partícula. 

3.3.3. Tratamento eletroquímico 

Esse processo baseia-se na precipitação do contaminante por meio da 

passagem de uma corrente elétrica no meio aquoso e, em seguida, a sua remoção 

por eletroflotação. As técnicas baseadas no tratamento eletroquímico são bem 

controladas e rápidas, além de utilizarem menores quantidades de produtos 

químicos e produzirem menos lama. No entanto, é uma técnica que exige elevado 

fornecimento de eletricidade e, portanto, implica em um elevado custo. Os principais 

processos que utilizam essa técnica são eletrocoagulação, eletroflotação e 

eletrodeposição.9 

3.3.4. Filtração por membrana 

A filtração por membrana é uma tecnologia de separação relativamente nova 

que tem sido cada vez mais aplicada no tratamento de água. Utiliza-se, nesse 
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processo, uma membrana semipermeável que possibilita a transferência de 

determinadas moléculas ou íons, com características específicas, entre os meios.86 

Os principais processos que utilizam a filtração por membrana são: ultrafiltração, 

nanofiltração, microfiltração, osmose reversa e eletrodiálise. O uso desse método na 

remoção dos poluentes é limitado devido, principalmente, ao seu elevado custo, 

complexidade do processo e baixa velocidade de fluxo,9 embora o custo das 

membranas tem sido reduzido nos últimos anos. 

3.3.5. Adsorção 

A adsorção é considerada um método bastante eficiente que tem ganhando 

mais importância nas últimas décadas, pois é um dos processos mais eficazes no 

tratamento de água. Esse método se baseia na transferência de massa de uma 

substância (adsorvato) presente em uma fase para outra fase (adsorvente). Ela pode 

ocorrer nos seguintes sistemas: líquido/gás, sólido/gás, sólido/líquido e 

líquido/líquido. Entretanto, geralmente os adsorventes são sólidos e suas partículas 

apresentam porosidade. Esse método pode ser implementado tanto em batelada 

quanto em fluxo contínuo e, portanto, depende de vários fatores, tais como: natureza 

do adsorvente, do adsorvato e das condições operacionais como tempo de contato, 

concentração do poluente, temperatura, pH, entre outros.11 

Uma grande vantagem desse método frente aos demais métodos é a 

possiblidade de reutilização do adsorvente, gerando maior economia para o 

processo,29 além de proporcionar uma remoção, de forma eficiente, dos poluentes 

em quantidades traço.87 

Em adsorção existe um método classificado como bioadsorção, onde o 

adsorvente é uma biomassa de origem animal ou vegetal. A vantagem desse 

processo está na matéria-prima utilizada que é abundante e geralmente de menor 

custo, porém, frequentemente, apresenta baixa eficiência.88 No entanto, a 

modificação química desses materiais pode elevar a eficiência deles, tornando-os 

materiais adsorventes com elevado poder de remoção de elementos tóxicos de 

águas e efluentes. Esse processo ocorre por meio de vários tipos de mecanismos 

como atração eletrostática, complexação, troca iônica, ligação covalente, interações 

de van der Waals, adsorção seguida de oxidação/redução e adsorção seguida de 

micro-precipitação.89 
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3.4. Teoria cinética e termodinâmica de adsorção 

A tecnologia de adsorção é frequentemente usada para purificar e separar 

gases e solutos dissolvidos em líquidos por meio de um processo físico-químico. O 

fenômeno de adsorção consiste essencialmente de um conjunto de forças atrativas 

das moléculas ou íons de adsorvato pela superfície do adsorvente, fazendo com que 

haja a migração das mesmas da fase fluida em direção à superfície da fase sólida. 

Enquanto, no processo inverso, em que o adsorvato migra da superfície da fase 

sólida para a fase fluida, é chamado de dessorção.87 

De acordo com Castellan (1983), considerando-se que um sólido é composto 

por moléculas ligadas entre si por uma energia coesiva, as moléculas superficiais 

estão ligadas a um menor número de moléculas do que uma molécula do interior, 

portanto, a energia das moléculas de superfície é maior do que a das moléculas no 

interior do sólido. Para compensar essa diferença de energia, as moléculas da 

superfície tendem a atrair as espécies do meio circundante. Essa diferença de 

energia não se manifesta em sistemas de tamanho comum, pois o número de 

moléculas na superfície é insignificante em comparação com o número total de 

moléculas. Porém, se a relação entre a superfície e o volume for muito grande, a 

energia superficial poderá influenciar de modo que não podemos desprezá-la. Esse 

efeito, entretanto, só aparece para partículas com diâmetros inferiores a 10-4 cm.90 

Segundo Atkins e Paula (2009), quando uma molécula de gás colide com uma 

superfície de cristal perfeito, ela perde energia e escapa antes que a perda de 

energia provoque sua captura. E isso também ocorre, até certo ponto, para um 

cristal iônico presente em solução. É pequena a vantagem energética para um íon 

em solução perder parte de suas moléculas de solvatação e se fixar em uma posição 

exposta sobre a superfície plana. Porém, se a superfície contém irregularidades, o 

átomo pode alcançar uma aresta ou um vértice de uma irregularidade. Assim, a 

molécula irá interagir com vários átomos e essa interação poderá ser forte o 

suficiente para capturá-la. Dessa forma, quando há deposição de íons na solução, a 

perda das moléculas de solvatação é compensada pela forte interação columbiana 

entre os íons que chegam à superfície e os íons que estão nas irregularidades da 

superfície.90 

Experimentos pioneiros de vários cientistas como McBain e Bakr, Langmuir e 

Barrer, no início do século XX, visaram explicar o processo pelo qual sólidos podem 
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adsorver determinados solutos, além de estabelecer um conjunto de equações 

matemáticas (modelos) capazes de descrever fenomenologicamente o processo de 

adsorção.91 

De acordo com a natureza das forças atrativas envolvidas, a adsorção pode 

ser classificada em adsorção química, quimiossorção, ou adsorção física, 

fisiossorção. A adsorção física é geralmente rápida, reversível, não altera a natureza 

do adsorvato, envolve uma pequena variação de entalpia de adsorção e a interação 

entre o adsorvato e adsorvente é geralmente fraca, podendo ser atribuída às forças 

de van der Waals (dispersões de London, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio), íon-

dipolo, empilhamento π-π e forças de caráter eletrostático. Além disso, a 

fisiossorção é considerada como uma adsorção inespecífica. Enquanto a 

quimiossorção envolve geralmente uma reação química, com troca ou 

compartilhamento de elétrons, resultando em ligações mais fortes do que na 

adsorção física e, também, envolve uma maior variação de entalpia de adsorção. A 

adsorção química é altamente específica, pois só ocorre nos sítios ativos da 

superfície do adsorvente e é difícil de ser revertida, pois a dessorção envolve o 

rompimento de ligações químicas.87 

Alguns fatorem influenciam o processo de adsorção como a área superficial 

do adsorvente, as propriedades fisico-químicas do adsorvente e do adsorvato, a 

temperatura do sistema, natureza do solvente, força iônica, concentração do 

adsorvato, tempo de contato e o pH do meio.87 A capacidade de adsorção, 

característica mais importante de um adsorvente, é definida como a quantidade de 

adsorvato adsorvido pelo adsorvente por unidade de massa do adsorvente.92 A 

quantidade de adsorvato na superfície do adsorvente pode ser calculada pela 

Eq. (30):  

𝑞𝑒 =
(𝐶𝑖− 𝐶𝑓)𝑉

𝑚
    (30) 

sendo 𝑞𝑒 (mmol g-1) a capacidade de adsorção, 𝐶𝑖 e  𝐶𝑓 (mmol L-1) as concentrações 

de adsorvato antes e depois do processo de adsorção, respectivamente; 𝑉 (L) o 

volume de solução e 𝑚 (g) a massa de adsorvente. 
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Neste trabalho, o processo de adsorção é realizado com um bioadsorvente 

em fase sólida – a celulose modificada com etilenodiamina – e pode adsorver os 

elementos tóxicos na forma catiônica e aniônica presentes na fase líquida. 

A adsorção de um soluto inclui uma combinação de várias interações, 

incluindo atração eletrostática, complexação, troca iônica, ligação covalente, atração 

pelo conjunto de forças de van der Waals (ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e 

dispersões de London) e microprecipitação. Sendo a troca iônica e a complexação 

os principais mecanismos conhecidos para adsorção de metais na forma catiônica, 

enquanto a adsorção de metais na forma aniônica pode ocorrer por atração 

eletrostática e também por meio de formação de novas ligações, quando o grupo 

funcional presente na superfície do sólido adsorvente for reativo frente ao oxiânion, 

por exemplo.89 

3.4.1. Modelos de cinética de adsorção 

A cinética de adsorção é expressa como a taxa de remoção do adsorvato em 

função do tempo.87 Os estudos de cinética são importantes para a compreensão da 

interação entre o adsorvente e o adsorvato e também estabelecem os tempos 

necessários para se alcançar o equilíbrio de adsorção para determinadas condições 

experimentais. Esses tempos são fundamentais para um bom planejamento e 

dimensionamento de plantas operando com a tecnologia de adsorção e para que o 

processo ocorra da forma mais eficiente possível. A velocidade na qual o adsorvato 

é removido pelo adsorvente é chamada taxa de adsorção.11 Os estudos de cinética 

podem ser realizados em batelada usando várias concentrações iniciais de 

adsorvato, tamanhos de partícula do adsorvente, velocidades de agitação, valores 

de pH e temperatura.92 

Diferentes modelos de cinética são utilizados para compreender a cinética de 

adsorção e os fenômenos químicos que controlam esse processo como reação 

química, complexação, troca iônica, interação eletrostática e forças de van der 

Waals e os fenômenos físicos como difusão intrapartícula e transferência de massa 

da fase fluida para a fase sólida (superficial e nos poros do adsorvente).87 Os 

modelos mais utilizados são os de pseudo primeira ordem,93 pseudo segunda 

ordem,94 difusão intrapartícula95 e de Boyd.96 
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3.4.1.1. Modelo de cinética de pseudo primeira ordem 

A equação do modelo de pseudo primeira ordem, sugerida por Lagergren 

(1898),93 define a taxa de adsorção baseada na capacidade de adsorção do sólido. 

Ela sugere que a adsorção de cada adsorvato envolve apenas um sítio da superfície 

do adsorvente.97 Esse é um dos modelos de cinética mais amplamente utilizados 

para descrever o processo de adsorção em função do tempo: 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘1(𝑞𝑒 −  𝑞𝑡)     (31) 

sendo 𝑞𝑒 e 𝑞𝑡 (mmol g-1) as capacidades de adsorção no equilíbrio e no instante t 

(min), respectivamente e 𝑘1 (min-1) representa a constante de adsorção de pseudo 

primeira ordem. 

 Integrando a Eq. (31) usando os limites de integração 𝑞𝑡 = 0 em t = 0 e 𝑞𝑡 = 𝑞𝑡 

em t = t, obtêm-se a Eq. (32): 

𝑞𝑡 =  𝑞𝑒 (1 − 𝑒−𝑘1𝑡)     (32) 

Os valores de 𝑘1 e 𝑞𝑒 podem ser determinados por meio de regressão não 

linear dos dados experimentais na forma de um gráfico de 𝑞𝑡 contra t. 

3.4.1.2. Modelo de cinética de pseudo segunda ordem 

Quando o modelo de pseudo primeira ordem não ajusta bem os dados 

experimentais em todo intervalo de tempo de contato, um modelo que tem sido 

empregado amplamente com sucesso no estudo da cinética de adsorção é o modelo 

de pseudo segunda ordem. Este modelo pressupõe que, no processo de adsorção 

de cada adsorvato, dois sítios de adsorção estão envolvidos.94 O modelo de pseudo 

segunda ordem é derivado com base na capacidade de adsorção da fase sólida e é 

representado pela Eq. (33): 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
=  𝑘2 (𝑞𝑒 −  𝑞𝑡)²     (33) 

sendo 𝑘2 (g mmol-1 min-1) a constante cinética de adsorção de pseudo segunda 

ordem. 

Integrando a Eq. (33) usando os limites de integração 𝑞𝑡 = 0 em t = 0 e 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑡 em t = t, obtêm-se a Eq. (34): 
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𝑞𝑡 =  
𝑘2𝑞𝑒² 𝑡

1+ 𝑘2𝑞𝑒𝑡
      (34) 

Os valores de 𝑘2 e 𝑞𝑒 podem ser determinados por meio de regressão não 

linear do conjunto de dados experimentais por meio de um gráfico de 𝑞𝑡 contra t. 

3.4.1.3. Modelo de difusão intrapartícula 

De acordo com Weber e Morris, a difusão intrapartícula é o fator determinante 

na velocidade de adsorção95 e a remoção do adsorvato varia de acordo com a raiz 

quadrada do tempo87. O coeficiente de difusão intrapartícula (𝑘𝑑) pode ser definido 

pela Eq. (35). 

𝑞𝑡 =  𝑘𝑑√𝑡  + C     (35) 

sendo 𝑞𝑡 a quantidade de adsorvato adsorvida na fase sólida (mmol g-1) em um 

tempo 𝑡 (min), 𝑘𝑑 o coeficiente de difusão intrapartícula (mmol g-1 min-1/2) e C uma 

constante que pode ser relacionada à espessura da camada limite (mmol g-1). 

 Construindo o gráfico 𝑞𝑡 versus 𝑡1/2 é possível determinar o valor de 𝑘𝑑 e C 

obtidos pela inclinação e interseção da curva, respectivamente. Quanto maior o valor 

de C , maior será o efeito da camada limite.11 

 O processo de adsorção pode envolver várias etapas que possuem 

velocidades diferentes e, portanto, o gráfico de 𝑞𝑡 versus 𝑡1/2 pode apresentar vários 

segmentos de reta, com cada reta correspondendo a uma etapa da adsorção. O 

equilíbrio é atingido quando 𝑞𝑡 não sofre alterações com o decorrer do tempo e, 

assim, verifica-se uma linha horizontal em relação ao eixo do tempo. Se nos estágios 

iniciais da adsorção, o segmento de reta possuir coeficiente linear igual a zero, ou 

seja, se o primeiro segmento de reta cortar a origem, o processo de adsorção é 

controlado pela difusão intraporo, e se for diferente de zero, o processo de adsorção 

pode ser controlado pela difusão intrafilme.87 

3.4.1.4. Modelo de difusão de Boyd 

O modelo de Boyd et al. (1947)96 determina se a etapa limitante do processo 

de adsorção está relacionada à difusão através da fina camada de água que envolve 

a partícula adsorvente e/ou à difusão intraporo. Esse modelo é expresso pela Eq. 

(36): 



 

 

36 

𝑓 =  1 − (
6

𝜋2) ∑ (
1

𝑛2)∞
𝑛=1 exp(−𝑛2𝐵𝑡)   (36) 

Em que os valores de f podem ser obtidos pela Eq. (37): 

𝑓 =  
𝑞𝑡

𝑞𝑒
      (37) 

sendo 𝑓 a fração dos sítios adsorventes ocupados por moléculas ou íons de 

adsorvato em diferentes tempos (t), 𝐵𝑡 é uma função de 𝑓, 𝑞𝑡 e 𝑞𝑒 (mmol g-1) são as 

capacidades de adsorção do adsorvato em um instante t e no equilíbrio, 

respectivamente. 

O valor de B não pode ser determinado pela Eq. (36), sendo este, portanto, 

determinado a partir das duas Equações a seguir dependendo do valor de 𝑓, Eqs. 

(38) e (39), as quais foram desenvolvidas por Reichenberg (1953).98 

Para 𝑓 > 0,85, 𝐵𝑡 = −0,4977 −  ln  (1 − 𝑓)  (38) 

Para 𝑓 < 0,85, 𝐵𝑡 = (√𝜋 −  √𝜋 −  (
𝜋2𝑓

3
))

2

  (39) 

Fazendo o gráfico 𝐵𝑡 contra t é possível prever o mecanismo do processo de 

adsorção em questão. Se o gráfico é linear e passa pela origem, a velocidade de 

transferência de massa é controlada pela difusão nos poros. Se o gráfico é não 

linear ou linear, mas não passa pela origem, a velocidade de transferência de massa 

é controlada pela difusão no filme ou por uma reação química. O coeficiente de 

difusão efetivo, 𝐷𝑖, (m
2 min-1) pode ser calculado por meio do valor de B.99 

𝐷𝑖 =  
𝐵𝑟2

𝜋2       (40) 

sendo que 𝑟 (cm) é o raio da partícula, considerando, em uma aproximação, que o 

formato das partículas do adsorvente é esférico. 

3.4.2. Modelos de equilíbrio 

A adsorção ocorre até que o equilíbrio seja alcançado, ou seja, até que a 

quantidade de soluto adsorvida na fase sólida permaneça constante com o aumento 

da concentração de soluto na fase fluida, ocorrendo a saturação dos sítios de 

adsorção na superfície do sólido adsorvente. É possível obter-se gráficos, chamados 

de isotermas de adsorção, por meio de experimentos utilizando uma determinada 
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massa fixa de adsorvente e variando a concentração inicial do adsorvato ou 

variando a massa de adsorvente e utilizando uma determinada concentração fixa de 

adsorvato. De ambas as formas é possível se obter um gráfico de qe contra Ce, que 

pode assumir diversos formatos em função do tipo de interação estabelecida entre o 

adsorvato e o adsorvente. Portanto, as isotermas de adsorção expressam a relação 

entre a concentração de equilíbrio do soluto em solução e a quantidade acumulada 

de soluto na superfície do sólido adsorvente, recebendo esse nome porque os 

experimentos são realizados em temperatura constante.87 

A Figura 8 mostra as várias formas de isotermas de adsorção observadas na 

prática, produzidas por sistemas gás/sólido, de acordo com a classificação de 

Brunauer et al. (1940). A isoterma do tipo I é limitada à formação de uma 

monocamada de adsorvato na superfície do adsorvente e é observada em 

adsorventes microporosos. Na isoterma do tipo II, a adsorção ocorre em 

multicamadas e o adsorvente possui uma ampla distribuição de tamanho de poros. 

Figura 8 – Tipos de isoterma de adsorção de acordo com a classificação de Brunauer e 

colaboradores. 

 

Fonte: Thomas e Critted (1998).
91

  

A isotermas do tipo III é convexa em relação ao eixo de pressão parcial, e 

apresenta aumento na capacidade de adsorção com o aumento da pressão relativa. 

A isoterma do tipo IV se assemelha à isoterma do tipo II, diferenciando-se pelo fato 

da isoterma do tipo IV possuir um limite de saturação dos sítios de adsorção. A 

isoterma do tipo V é semelhante a do tipo III em baixa pressão relativa, mas à 
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medida que a pressão relativa aumenta, um ponto de inflexão é atingido e se 

aproxima de um limite de saturação dos sítios de adsorção.91  

O sistema em estudo neste trabalho é o líquido/sólido. Quando uma 

determinada quantidade de sólido (adsorvente) entra em contato com a solução 

líquida contendo o soluto que se deseja adsorver (adsorvato), as moléculas ou íons 

tendem a fluir do meio aquoso para a superfície do adsorvente. Isso acontece até 

que a concentração de adsorvato na solução líquida permaneça constante, onde o 

grau de saturação do adsorvente é obtido, permitindo assim a determinação da 

capacidade máxima de adsorção do adsorvente (qe).
87 

A Figura 9 mostra os variados tipos de isotermas de adsorção para sistemas 

sólido/líquido segundo Giles et al. (1960). Giles e colaboradores classificaram as 

isotermas em quatro principais classes e cinco subgrupos. 

Figura 9 - Classificação das isotermas de adsorção segundo Giles et al. (1960).
100

 

A curva tipo S indica um fenômeno chamado “adsorção cooperativa” em que 

as moléculas adsorvidas tendem a se associarem ao invés de permanecerem como 

unidades isoladas. Neste caso, quanto mais soluto é adsorvido, mais favorável se 

torna a adsorção até que ocorra a saturação da superfície e nenhum sítio esteja 

mais disponível. A curva tipo L sugere uma saturação progressiva dos sítios de 



 

 

39 

superfície do adsorvente, sendo que a inclinação da curva diminui à medida que os 

sítios vão sendo preenchidos, pois é mais difícil para o adsorvato encontrar um sítio 

disponível. A curva tipo H é um caso especial da curva L, onde o soluto e o 

adsorvente possuem elevada afinidade e que, em soluções diluídas, o soluto é 

completamente adsorvido ou não há quantidade mensurável de soluto em solução 

no equilíbrio. A curva C exibe uma relação constante (linear) entre a concentração 

de soluto que permanece na solução e a concentração de soluto adsorvido na fase 

sólida em uma ampla faixa de concentrações, podendo a capacidade de adsorção 

aumentar indefinidamente com o aumento da concentração de soluto na solução 

(subgrupo 1) ou alcançar um máximo de adsorção (subgrupo 2).100,101,102 

Existem diferentes modelos de isotermas de adsorção para as diferentes 

formas de interação entre adsorvente e adsorvato, como modelo de Langmuir, 

Redlich-Peterson, Freundlich, Sips, dentre outros. Os mais utilizados dentre eles são 

os modelos de Langmuir e Freundlich.92 

3.4.2.1. Modelo de Langmuir 

Langmuir sugeriu uma teoria para descrever a adsorção de moléculas de gás 

na superfície de um sólido (mica). Ele foi o primeiro pesquisador a propor uma teoria 

de adsorção coerente para uma superfície plana baseada em fundamentos de 

cinética. Seu modelo foi derivado inicialmente a partir de estudos de cinética e 

baseado em suposições de que a superfície do adsorvente é homogênea, todos os 

sítios de adsorção são idênticos e energeticamente equivalentes, cada sítio 

acomoda apenas uma molécula de gás ideal e as moléculas adsorvidas não 

interagem umas com as outras nem podem se mover ao longo da superfície do 

adsorvente, sendo então a adsorção chamada de adsorção localizada. Ele supôs 

ainda que a taxa de adsorção e dessorção são iguais no equilíbrio.103,104 

A Eq. (41) a seguir expressa o modelo de isoterma de Langmuir: 

𝑞𝑒 =
𝑄𝑚á𝑥 𝑏 Ce 

1 + 𝑏 Ce 
         (41) 

sendo 𝑞𝑒 a capacidade de adsorção no equilíbrio (mmol g-1), 𝑄𝑚á𝑥 a capacidade 

máxima de adsorção (mmol g-1), 𝐶e a concentração do adsorvato no equilíbrio 

(mmol L-1) e 𝑏 (L mmol-1) a constante de Langmuir relacionada com a afinidade dos 

sítios de adsorção pelo adsorvato. 
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3.4.2.2. Modelo de Freundlich 

O modelo de isoterma de Freundlich (1906)105 é um dos modelos de isoterma 

mais amplamente utilizados, e é capaz de descrever a adsorção de compostos 

orgânicos e inorgânicos em diversos adsorventes.92 Esse modelo supõe que a 

adsorção ocorre em multicamadas e em superfícies heterogêneas para sistemas 

considerados não ideais. No entanto, o modelo de Freundlich é incapaz de prever 

dados de equilíbrio de adsorção quando são utilizadas faixas muito elevadas de 

concentrações, podendo ser usado apenas na faixa de concentração em que os 

parâmetros foram ajustados.87 Outra limitação bastante conhecida desse modelo é 

que ele prevê o aumento da capacidade de adsorção do adsorvente em função do 

aumento da concentração de adsorvato como sendo indefinido, ou seja, uma 

saturação da superfície do sólido nunca ocorre. 

Essa isoterma é representada pela Eq. (42): 

𝑞𝑒 = 𝐾𝐹𝐶e

1
𝑛⁄

      (42) 

sendo 𝑞𝑒 (mmol g-1) a capacidade de adsorção no equilíbrio, 𝐶e (mmol L-1) a 

concentração de soluto em solução no equilíbrio, 𝐾𝐹 a constante de Freundlich 

[(mmol g-1)(L mmol-1)1/n] e 𝑛 um parâmetro adimensional relacionado à intensidade 

de adsorção. 

3.4.2.3. Modelo de Sips 

Em 1948, para contornar a limitação do modelo de Freundlich, Sips propôs 

um modelo, Eq. (43), que se difere da isoterma de Freundlich apenas no limite finito 

da quantidade adsorvida em função do aumento indefinido da concentração de 

adsorvato. A isoterma de Sips também é conhecida como isoterma de Langmuir-

Freundlich e, em baixas concentrações de adsorvato, a isoterma tem um 

comportamento semelhante à de Freundlich e em elevadas concentrações de 

adsorvato assemelha-se à de Langmuir.92 

𝑞𝑒 = 𝑄𝑚á𝑥
(𝑏 𝐶𝑒)1/𝑛

1+(𝑏 𝐶𝑒)1/𝑛      (43) 

sendo 𝑞𝑒 (mmol g-1) a capacidade de adsorção no equilíbrio, 𝑄𝑚á𝑥 a capacidade 

máxima de adsorção teórica (mmol g-1), 𝐶e a concentração de adsorvato no 

equilíbrio (mmol L-1), 𝑏 a constante de Sips relacionada com a afinidade dos sítios de 
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adsorção pelo adsorvato (L mmol-1) e 𝑛 um parâmetro que caracteriza a 

heterogeneidade do sistema de adsorção. 

 Quando 𝑛 = 1, a isoterma de Sips é reduzida à isoterma de Langmuir para 

superfícies ideais. 

3.4.2.4. Modelo de Redlich-Peterson (R-P) 

Redlich e Peterson propuseram uma equação empírica que pode ser utilizada 

para processos de adsorção em amplas faixas de concentração. Esse modelo é 

aplicado tanto para sistemas homogêneos quanto para sistemas heterogêneos.87 O 

modelo de Redlich-Peterson (R-P) possui três parâmetros e é expresso pela Eq. (44) 

a seguir: 

𝑞𝑒 =
𝐾𝑅 𝐶e 

1 + 𝑎𝑅 𝐶𝑒
𝛽

 
    (44) 

sendo 𝐾𝑅 (L g-1) e 𝑎𝑅 (L mmol-1) as constantes do modelo e β é o expoente da 

isoterma de R-P (1/ 𝑛 = 1– β) e seu valor varia entre 0 e 1. 

 Em baixas concentrações, quando β tende a 1, a isoterma R-P é reduzida à 

isoterma de Langmuir. E, em concentrações elevadas, quando β tende a zero, a 

isoterma é reduzida à isoterma de Freundlich.87 

3.4.2.5. Modelo de Dubinin-Radushkevich (D-R) 

Esta equação, muito bem aplicada à adsorção de compostos orgânicos em 

fase gasosa em adsorventes sólidos, foi desenvolvida para exemplificar a adsorção 

baseada em adsorventes com superfícies não homogêneas, cujos poros são 

preenchidos por vapores subcríticos. É geralmente utilizada na descrição de 

processos de adsorção considerando distribuição gaussiana da energia e superfície 

heterogênea.87,106,107 

A Eq. (45) expressa a isoterma de Dubinin-Radushkevich: 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑚 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝜀2)     (45) 

sendo ε o potencial de Polanyi, 𝑞𝑒 a capacidade de adsorção no equilíbrio (mmol g-

1), 𝑞𝑚 a capacidade máxima de adsorção teórica para a formação de uma 
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monocamada (mmol g-1) e 𝑘 a constante associada à energia de adsorção    

(kJ2 mol-2). 

A energia média de adsorção 𝐸 (kJ mol-1) pode ser calculada a partir do valor 

da constante k como mostrado na Eq. (46). O valor dessa energia permite obter 

informações importantes sobre a natureza da adsorção, possibilitando a 

diferenciação da adsorção física ou química. 

𝐸 =
1

√𝑘
    (46) 

O potencial ε é representado pela Eq. (47):  

𝜀 = RT ln (1 +
1

𝐶𝑒
)     (47) 

sendo R a constante dos gases ideais (8,314 J mol-1), T a temperatura na escala 

termodinâmica (K) e 𝐶𝑒 a concentração de adsorvato no equilíbrio (mol L-1). 

3.5. Métodos de análises 

Os métodos de espectrometria atômica são utilizados para detectar mais de 

70 elementos.108 Neste trabalho, as amostras foram analisadas por espectroscopia 

de absorção atômica de chama (FAAS) e por espectrometria de emissão óptica por 

plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Sendo a primeira a mais empregada 

dentre as técnicas de espectrometria atômica.109 

Antes de iniciar as análises é preciso fazer a calibração do método para 

determinar a relação entre a resposta analítica e a concentração do analito, sendo 

geralmente determinada com padrões químicos. No caso deste trabalho, a 

calibração foi feita com padrões externos, onde alguns padrões (5 ou 6 pontos) 

contendo o analito são preparados com concentrações conhecidas, por exemplo, a 

faixa ótima de trabalho para cobre é de 0 a 10 mg L-1 e, para arsênio, de 0 a 

20 mg L-1. Então foram preparadas algumas soluções de analito, dentro dessa faixa 

de concentração, para a construção da curva analítica. Essa curva é construída pela 

resposta do sinal (absorbância) em função da concentração conhecida do analito. 

Utilizando um modelo de regressão representado pela Eq. (48), determina-se o valor 

da concentração da amostra a partir do sinal de resposta (absorbância) obtido.109 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏     (48) 
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sendo 𝑏 o intercepto, 𝑚 a inclinação da reta, 𝑦 a resposta obtida e 𝑥 a concentração 

do analito na solução preparada. 

3.5.1. Espectroscopia de absorção atômica de chama (FAAS) 

A Figura 10 ilustra um esquema de um espectrômetro de absorção atômica, 

equipamento utilizado nesta técnica. Inicialmente, a chama (atomizador) tem a 

finalidade de transformar íons e moléculas em átomos gasosos no estado 

fundamental. A solução da amostra é aspirada do recipiente e nebulizada na forma 

de aerossol em uma câmara de nebulização. Enquanto isso, uma fonte externa de 

radiação eletromagnética apropriada para cada elemento a ser analisado e com o 

comprimento de onda selecionado incide sobre o vapor do analito, uma parte da 

radiação incidente é absorvida e o átomo passa do estado fundamental para o 

estado excitado. No caso do cobre, por exemplo, foi selecionado o comprimento de 

onda 324,8 nm, por ser o comprimento de onda no qual a técnica apresenta maior 

sensibilidade de resposta para detectar a presença de cobre. Geralmente a fonte de 

radiação que promove a excitação do átomo é uma lâmpada de catodo oco ou 

lâmpada de descarga sem eletrodo. Neste trabalho foram utilizadas lâmpadas de 

catodo oco, a fonte mais comum para medidas de absorção atômica. Essa lâmpada 

consiste de um anodo de zircônio ou tungstênio e de um catodo cilíndrico selado em 

um tubo de vidro preenchido com neônio ou argônio à pressão de 1 a 5 torr, sendo o 

catodo confeccionado com o elemento cujo espectro é desejado, ou revestido pelo 

mesmo.108,109,110 

  
Figura 10 – Esquema de espectrômetro de absorção atômica de chama. 

 

Fonte: Krug et al. (2004).
110 
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Os átomos excitados retornam ao estado fundamental emitindo a energia 

absorvida na forma de radiação eletromagnética, cujos comprimentos de onda são 

característicos do elemento que constitui o catodo. Em seguida, através de um 

prisma ou rede de difração, o monocromador isola a linha espectral de interesse das 

linhas emitidas pela fonte de radiação, decompondo esse feixe de radiação em 

comprimentos de onda discretos com diferentes ângulos, tornando possível 

selecionar apenas a linha do comprimento de onda desejada na fenda de saída. E 

então, a potência radiante da fonte, atenuada pela absorção, é medida pelo tubo 

fotomultiplicador e o sinal é então processado e dirigido para um sistema 

computacional para fornecer a saída. Os equipamentos são interligados a um 

computador a fim de processar uma série de informações, como registrar sinal de 

absorbância, curvas analíticas, verificar coeficientes de correlação, calcular médias e 

desvios padrão.108,109,110 

3.5.2. Espectrometria de emissão óptica com fonte de plasma 

indutivamente acoplado (ICP-OES) 

Em espectroscopia de emissão atômica é possível a determinação 

multielementar simultânea. O ICP vem sendo muito utilizado, contudo a sua 

aquisição e operação possuem elevados custos. Nessa técnica, os átomos do 

analito também são convertidos em átomos gasosos ou íons elementares, porém a 

própria amostra já é um emissor e nenhuma fonte de radiação externa se faz 

necessária. A amostra é introduzida em um plasma produzindo um vapor do analito, 

este emite uma radiação que é isolada pelo seletor do comprimento de onda, em 

seguida, os sinais são detectados e convertidos em dados computacionais que são 

registrados e convertidos por um programa, exibindo assim um espectro de emissão 

óptica.108,109 

Um espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, 

cujo esquema é ilustrado na Figura 11, é composto por uma fonte de plasma que é 

submetido a uma corrente de argônio e possui elevadas temperaturas, um isolador 

de comprimento de onda, um detector para cada elemento analisado que transforma 

a energia luminosa recebida em sinal elétrico e um sistema computacional que 

processa o sinal e exibe os resultados.108 
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Figura 11 – Diagrama de blocos de um espectrômetro de emissão de ICP. 

 

Fonte: Adaptado de Skoog et al. (2008).
108 

3.6. Calorimetria de titulação isotérmica 

Em um processo termodinâmico, a quantidade de energia, na forma de calor, 

absorvida ou liberada pode ser medida por um calorímetro. Se o processo ocorre à 

pressão constante, a quantidade de energia na forma de calor trocada entre sistema 

e vizinhança é numericamente igual à variação de entalpia. Na calorimetria de 

titulação isotérmica (ITC) pode-se determinar, por exemplo, a variação de entalpia 

em um processo ocorrendo no interior de um sistema quando o mesmo sofre 

alteração em sua composição por um processo de titulação.111 A Figura 12 ilustra 

um esquema de ITC que opera por fluxo de calor. 

O equipamento possui uma cela calorimétrica de amostra (cela A) e outra de 

referência (cela R). Ambas possuem capacidades caloríficas e propriedades 

térmicas muito próximas e localizam-se em um ambiente com temperatura altamente 

controlada, delimitado por um dissipador de energia em equilíbrio térmico com um 

banho termostático revestido por uma jaqueta adiabática. Em um experimento típico 

de adsorção envolvendo um adsorvente sólido e uma fase líquida, como realizado 

por Ferreira et al. (2017),112 Teodoro et al. (2017)113 e Fideles et al. (2018),114 

adiciona-se uma suspensão do adsorvente no interior da cela A, a qual é titulada por 

uma solução do adsorvato (preparado no mesmo solvente em que o adsorvente foi 
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suspenso) com o auxílio de uma seringa controlada por um sistema de injeção. A 

cela R é preenchida com o mesmo solvente utilizado para preparar a solução do 

adsorvato e sua função é minimizar interferências externas que promoveriam a 

perda de sensibilidade do calorímetro. Quando as soluções se misturam após uma 

injeção do titulante, qualquer processo termodinâmico que ocorra no interior da cela 

A poderá levar à uma variação na temperatura da cela, ocasionando a troca de 

energia na forma de calor entre o interior da cela e suas vizinhanças, a qual será 

detectada pelas termopilhas.115 Durante toda a titulação, um agitador é utilizado para 

promover um eficiente processo de homogeneização do titulante na solução. 

Figura 12 – Esquema de um calorímetro de titulação isotérmica que opera por fluxo de calor. 

 

Fonte: Ferreira (2016).
115

 

A Figura 13 apresenta um gráfico com os dados brutos usualmente fornecidos 

por um equipamento de ITC. O gráfico de potência (Ƥ) versus tempo (t) gerado é 

denominado termograma. 

O valor de q referente à cada injeção pode ser calculado pela integração de 

cada pico gerado no termograma, conforme Eq. (49): 

𝑞𝑖 = ∫ Ƥ 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
      (49) 
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sendo 𝑞𝑖 a quantidade de calor absorvida ou liberada pelo sistema a cada injeção, Ƥ 

a potência fornecida pelo equipamento para cada injeção, 𝑡1 o tempo no início da 

injeção e 𝑡2 o tempo no qual a linha base retorna ao seu valor inicial. 

Figura 13 – Termograma referente à diluição de um soluto em água, 

obtido em um experimento de calorimetria de titulação isotérmica 

(ITC). 
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4. Material e métodos 

4.1. Material 

Celulose microcristalina (avicel® PH-101), cloreto de lítio (LiCl), trietilamina 

(TEA) e cloreto de tosila (TsCl) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Brasil). Nitrato de 

cádmio tetrahidratado (Cd(NO3)2·4H2O), N,N-dimetilacetamida (DMAc) e 

etilenodiamina (EDA) foram adquiridos da Dinâmica Química Contemporânea 

(Brasil). Ácido clorídrico (HCl), nitrato de chumbo(II) (Pb(NO3)2), cloreto de cobre(II) 

dihidratado (CuCl2·2H2O) e cloreto de cálcio anidro (CaCl2) foram adquiridos da 

Vetec (Brasil). Cloreto de cobalto(II) hexahidratado (CoCl2·6H2O), cloreto de 

níquel(II) hexahidratado (NiCl2·6H2O), fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4), sulfato 

de cobre(II) pentahidratado (CuSO4·5H2O), sulfato de sódio (Na2SO4), acetona e éter 

dietílico adquiridos da Synth (Brasil). Hidróxido de sódio (NaOH) em micropérolas, 

etanol, arsenato de sódio heptahidratado (Na2HAsO4·7H2O) e metaarsenito de sódio 

(NaAsO2) foram adquiridos da Neon (Brasil). O papel de filtro quantitativo (faixa 

preta, JP-41, 12,5 cm de diâmetro, conteúdo de cinzas de 0,00009 g e gramatura de 

80 g cm2) foi adquirido da JProlab (Brasil). Os reagentes TEA e EDA foram 

destilados antes do uso, enquanto a DMAc foi tratada com peneira molecular 3 Å 

(previamente ativada em mufla a 150ºC por 2 h) antes do uso. Os demais reagentes 

foram usados da forma como foram recebidos. 

4.2. Equipamentos 

Para a realização dos experimentos foram utilizados os seguintes 

equipamentos: banho ultratermostatizado (Marconi, modelo 184/6), chapa com 

agitação magnética (Fisatom, 725A), condutivímetro (SCHOTT, CG 853), 

ultrapurificador de água (Millipore, modelo Milli-Q®), estufa de secagem e 

esterilização (FANEM, 515 C), estufa de secagem sob pressão reduzida (Marconi, 

MA031/12), incubadora refrigerada com agitação (Tecnal, TE-424), pHmetro 

(Hanna® Instruments, HI2211-01) e placa aquecedora (Corning®, PC-420D). 
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4.3. Métodos 

4.3.1. Síntese do adsorvente 

4.3.1.1. Purificação da etilenodiamina (EDA) 

Em um balão de fundo redondo de 250 mL foram adicionados 

aproximadamente 40 g de hidróxido de sódio na forma de micropérolas e cerca de 

200 mL de etilenodiamina. O sistema foi deixado em refluxo por 5 h. Em seguida, foi 

realizada a destilação fracionada da EDA (114±1ºC) e as frações destiladas foram 

coletadas em balão de fundo chato envolvido em papel alumínio e armazenadas na 

ausência de luz a 25ºC. 

4.3.1.2. Dissolução da celulose 

 16,000±0,001 g de celulose previamente seca, em estufa à 100 °C, foram 

suspensos em 375±3 mL de DMAc anidra em um balão de fundo redondo de 1 L 

bitubulado acoplado a um condensador de refluxo contendo um bulbo de cloreto de 

cálcio anidro e um dispositivo de adição de sólido. O balão de fundo redondo foi 

mantido em um banho de óleo aquecido a 160±1ºC por uma placa aquecedora 

durante 1 h sob agitação magnética de 300 rpm. Após esse tempo, a suspensão foi 

resfriada a 100±1ºC e foram adicionados 32,83 ±0,01 g de cloreto de lítio (seco a 

90±1ºC por 1 h em estufa) mantendo a suspensão sob agitação de 300 rpm por 2 h 

até que uma solução de cor marrom clara fosse obtida.26 

4.3.1.3. Tosilação da celulose 

 Adicionou-se lentamente ao sistema reacional contendo a celulose 

solubilizada em DMAc/LiCl, sob agitação, uma mistura de 47,0±0,5 mL de TEA 

anidra e 32,0±0,5 mL de DMAc anidra por meio de um funil de adição de líquido com 

equalizador. Resfriou-se a suspensão a 8±1ºC mantendo-a sob agitação e, em 

seguida, uma solução de 32,224±0,001 g de TsCl em DMAc anidra (quantidade 

suficiente para solubilizar o TsCl) foi adicionada gota a gota por meio de um funil de 

adição. A mistura reacional homogênea foi mantida sob agitação durante 24 h a 

8±1ºC. Em seguida, a mistura foi lentamente vertida, gota-a-gota, em água destilada 

gelada (aproximadamente 5 L), para formar um precipitado, uma vez que a celulose 

tosilato é insolúvel em água. Esse precipitado foi separado por filtração e lavado 

cuidadosamente com água destilada duas vezes, 1 L de solução aquosa de acetona 
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(1:10, v v-1), 2 L de etanol absoluto e, por último, 500 mL de éter dietílico anidro. 

Após a filtração e lavagem, a amostra foi seca em estufa sob pressão reduzida a 

30,0±0,1ºC.26 

4.3.1.4. Modificação química da celulose tosilato 

 Em um balão de fundo redondo de 2 L foram adicionados 30,344± 0,001 g da 

celulose tosilato. Em seguida, 1010 mL de DMAc anidra e 60,0±0,5 mL de EDA 

anidra (recém destilada) foram adicionados ao balão de fundo redondo, nessa 

ordem. O balão foi equipado com um condensador de refluxo contendo um bulbo de 

CaCl2 anidro. Em seguida, o balão foi colocado em banho de óleo a 85,0±0,5ºC em 

uma placa de aquecimento sob agitação de 400 rpm durante 6 h. 

Figura 14 – Rota de modificação química da celulose proposta neste trabalho para a preparação da 

celulose modificada com etilenodiamina. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Após esse tempo, o balão foi retirado do banho e deixado para esfriar sob 

temperatura ambiente. A celulose modificada com EDA (CEDA), insolúvel em DMAc, 

foi separada por filtração simples em papel de filtro e, em seguida, lavada com 1 L 
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de etanol absoluto e 500 mL de éter dietílico anidro. O sólido amarelado (CEDA) foi 

seco em estufa sob pressão reduzida a 40,0±0,1ºC por cerca de 24 h e, 

posteriormente, pesado até massa constante. 

4.3.2. Caracterização da celulose quimicamente modificada 

4.3.2.1. Análise elementar 

As porcentagens de carbono (C), hidrogênio (H), nitrogênio (N) e enxofre (S) 

presentes na celulose microcristalina, celulose tosilato (CTs) e no adsorvente CEDA 

foram determinadas, em duplicata, por análise elementar (Analisador Elementar de 

CHN, modelo TruSpec® Micro e Analisador de Enxofre, modelo TruSpec® S, ambos 

da Leco, localizado no Laboratório de Celulose e Papel do Departamento de 

Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa). 

4.3.2.1.1. Grau de substituição 

 O grau substituição (GS) da CTs foi determinado por meio dos dados de 

análise elementar de enxofre e calculado de acordo com a Eq. (50): 26 

𝐺𝑆𝐶𝑇𝑠 =
𝑀𝑀𝐴𝐺𝑈 %

𝑀𝑀𝑆100%−𝑀𝑀𝑇𝑠𝑆%
     (50) 

em que MMAGU (162,14 g mol-1) é a massa molar da AGU, MMS (32,07 gmol-1) é a 

massa molar do enxofre (S) e MMTs (155,19 g mol-1) é a massa molar do grupo 

tosila. 

O grau de substituição (GS) da CEDA foi determinado por meio dos dados de 

análise elementar de nitrogênio e calculado de acordo com a Eq. (51):116  

𝑁𝐶𝐸𝐷𝐴

%
= [

14,0067(0+2𝐺𝑆𝐶𝐸𝐷𝐴)

12,001(6+2𝐺𝑆𝐶𝐸𝐷𝐴)+1,008(9+7𝐺𝑆𝐶𝐸𝐷𝐴)+15,999(4+0𝐺𝑆𝐶𝐸𝐷𝐴)+14,0067(0+2𝐺𝑆𝐶𝐸𝐷𝐴)
] × 100    (51) 

em que 14,0067 é a massa molar do nitrogênio (g mol-1), 12,001 é a massa molar do 

carbono (g mol-1), 1,008 é a massa molar do hidrogênio (g mol-1), 15,999 é a massa 

molar do oxigênio (g mol-1) e GSCEDA é o grau de substituição da CEDA. O cálculo do 

valor de GSCEDA foi feito por modo interativo usando o programa Microsoft Excel® 

2016 e levou em conta a fórmula molecular esperada de CEDA 

[(C6+2GS)+(H9+7GS)+O4+(N0+2GS)]. O número que multiplica o valor de GS é 

referente ao número de átomos introduzidos pela reação da etilenodiamina com a 
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CTs, ou seja, 2 átomos de carbono, 7 átomos de hidrogênio e 2 átomos de 

nitrogênio. 

O grau de substituição (GS) da CEDA para os grupos Ts e EDA foi 

determinado por meio dos dados de análise elementar de nitrogênio e enxofre e 

calculado de acordo com as Eqs. (52) e (53), respectivamente :26 

𝑁𝐶𝐸𝐷𝐴/% =
𝐺𝑆𝐸𝐷𝐴×60,1×100

(162,14−17,008)(𝐺𝑆𝑇𝑠+𝐺𝑆𝐸𝐷𝐴)+𝐺𝑆𝐸𝐷𝐴×60,1+𝐺𝑆𝑇𝑠(172,2−17,008)
  (52) 

𝑆𝐶𝐸𝐷𝐴

%
=

𝐺𝑆𝑇𝑆(172,2−17,008)×100

(162,14−17,008)(𝐺𝑆𝑇𝑠+𝐺𝑆𝐸𝐷𝐴)+𝐺𝑆𝐸𝐷𝐴×60,1+𝐺𝑆𝑇𝑠(172,2−17,008)
   (53) 

em que 17,008 é a massa molar do grupo hidroxila (g mol-1), GSTs e GSEDA são os 

graus de substituição da CEDA pelo grupo tosila (Ts) e pela etilenodiamina (EDA), 

respectivamente. O cálculo do valor de GSTs e GSEDA foi feito por modo interativo 

usando o programa Microsoft Excel® 2016. 

4.3.2.2. Determinação da quantidade de funções amina em CEDA 

A titulação condutimétrica foi realizada a fim de se determinar a quantidade de 

funções amina introduzidas em CEDA. Foram preparados 300 mL de solução 

aquosa padrão de HCl 0,0085 mol L-1. Essa solução foi transferida para uma cuba 

de vidro encamisada e adicionou-se 0,100±0,001 g de CEDA. A cuba contendo a 

suspensão de CEDA foi colocada sob a chapa de agitação, mantendo a suspensão 

em agitação durante todo o experimento. A temperatura da suspensão foi mantida 

em 25,0±0,1ºC por meio de um banho termostático com circulação forçada de água. 

O condutivímetro e o pHmetro foram colocados ao lado da chapa e inseriram-se o  

eletrodo de pH e a célula de condutividade na solução. A solução permaneceu sob 

agitação magnética por cerca de 1 h até que a condutividade permanecesse 

constante. Em seguida, iniciou-se a titulação da suspensão contendo CEDA com 

incrementos de 0,10 mL de solução aquosa padrão de NaOH 0,1960 mol L-1 por 

meio de uma bureta de 25,00 mL. Os volumes e os valores de condutividade, pH e 

potenciais foram registrados. Foi realizada também a titulação do experimento 

controle (solução aquosa padrão de HCl 0,0085 mol L-1 sem a presença da CEDA) 

nas mesmas condições da titulação do sistema CEDA + HCl. 
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A curva de titulação condutimétrica foi construída usando a condutividade 

corrigida em função da diluição da solução durante a condução do experimento, 

conforme Eq.(54. 

 𝐾corrigida = 𝐾
(𝑉i+𝑉)

𝑉i
 (54) 

onde K e Kcorrigida são as condutividades (µSc m-1) medida e corrigida, 

respectivamente, Vi é o volume (mL) inicial de titulado e V é o volume (mL) da 

alíquota adicionada de titulante. 

A curva de titulação condutimétrica é dividida em regiões que foram definidas 

por retas tangentes à curva, as quais foram traçadas empregando-se a ferramenta 

“create line objects” do programa Microcal Origin® 8.0. A equação de cada reta foi 

determinada por meio de regressão linear. A extrapolação linear dessas retas 

permite determinar os volumes de solução aquosa de hidróxido de sódio necessários 

para cada processo de neutralização. A diferença entre o volume de base utilizado 

na neutralização da solução aquosa de ácido clorídrico (da curva de titulação do 

sistema CEDA + HCl) e o volume do ponto de equivalência da curva do experimento 

controle foi empregada para calcular a quantidade de funções básicas da CEDA 

conforme a Eq. (55). A diferença entre o volume da base utilizada para a 

neutralização dos grupos funcionais ácidos presentes na CEDA e em solução e o 

volume utilizado para a neutralização do ácido clorídrico presente na solução foi 

utilizado para o cálculo da quantidade de funções ácidas da CEDA, representado 

pela Eq. (56). 

 

𝑛𝑓𝑢𝑛çõ𝑒𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎𝑠/(𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑔−1) =  
𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑉0− 𝑉1)

𝑚𝐶𝐸𝐷𝐴
    (55) 

𝑛𝑓𝑢𝑛çõ𝑒𝑠 á𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠/(𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑔−1) =  
𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑉2− 𝑉1)

𝑚𝐶𝐸𝐷𝐴
    (56) 

 

Sendo 𝑉0(mL) o ponto de equivalência da curva do experimento controle, 𝑉1 (mL) o 

ponto de cruzamento da extrapolação da reta da região 1 com a reta da região 2 e 

𝑉2 (mL) o ponto de inflexão da extrapolação da reta da região 2 com a reta da região 
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3,  𝑚𝐶𝐸𝐷𝐴 a massa da CEDA utilizada na titulação e 𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 (mol L-1) a concentração 

da solução aquosa padrão de hidróxido de sódio. 

4.3.2.3. Espectroscopia na região do infravermelho com transformada 

de Fourier (FTIR) 

As amostras de celulose, celulose tosilato (CTs), celulose modificada (CEDA) 

e CEDA depois da adsorção de As(V) e Cu(II) foram analisadas por espectroscopia 

FTIR no modo transmitância. Todas as amostras foram secas a 30,0±0,1ºC em 

estufa sob pressão reduzida por pelo menos 24 h. Em seguida, 2,0±0,1 mg de cada 

amostra foram misturados a 100,0±0,1 mg de KBr (previamente seco a 90,0±0,5ºC 

por 1 h) de grau espectroscópico. Então, as misturas foram maceradas para melhor 

homogeneização e as misturas sólidas foram prensadas com seis toneladas de 

pressão durante um 1 min, obtendo-se pastilhas de 13 mm de diâmetro. Os 

espectros de FTIR foram obtidos em um espectrômetro ABB Bomen, modelo 

MB3000 (Quebec, Canadá) com resolução do detector (Sulfato de triglicina 

deuterado, DTGS) em 4 cm- 1 e 32 varreduras por amostra. 

Para estimar o número de onda (�̅�) para as ligações covalentes simples foi 

utilizada a Eq. (57): 

�̅�  = 4,12√
𝐾

𝑀1𝑀2
𝑀1 + 𝑀2

      (57) 

sendo 𝐾 a constante de força (5x10
5 dinas, cm-1), 𝑀1 e 𝑀2 as massas molares (g mol-

 1) dos átomos envolvidos na ligação e ), 𝑀1 e 𝑀2 as massas molares (g mol-1) dos 

átomos envolvidos na ligação. 

4.3.2.4. Ressonância magnética nuclear de carbono 13 no estado 
sólido (RMN 13C) 

Os espectros de RMN de 13C no estado sólido empregando os métodos de 

polarização cruzada (CP) e rotação em torno do ângulo mágico (MAS) (CP-MAS) 

foram obtidos em um espectrômetro de RMN (Bruker, modelo NEO 500 MHz WB, 

localizado na Université of Versailles St-Quentin-em-Yvelines, Institut Lavoisier de 

Versailles, França) com campo magnético estático de 11,7 T, com frequências de 1H 

e 13C de 500,16 e 125,76 MHz, respectivamente. As amostras foram empacotadas 

em rotores de zircônia de 4 mm de diâmetro externo e submetidas a uma frequência 
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de giro de 10 kHz. Um espectro de RMN de múltiplo contato (MC) com polarização 

cruzada (MC-CP) 117,118 foi obtido para a celulose tosilato.119 Foram utilizados sete 

contatos CP de 1,1 ms cada, separados por períodos de repolarização de 0,5 s. 

Além disso, os espectros de RMN de 13C com CP-MAS foram obtidos para todas 

amostras (celulose microcristalina, celulose tosilato e celulose modificada com 

etilenodiamina). O campo de radiofrequência de 13C foi ajustado para 50 kHz. No 1H, 

um pulso de amplitude em rampa de 100-80% foi aplicado para um período de 

contato de 2 ms. O desacoplamento do 1H SPINAL-64 foi aplicado durante a 

aquisição do sinal. O atraso de reciclagem foi definido para 4 s. De 192 a 15.260 

varreduras foram registradas dependendo da amostra. Os deslocamentos químicos 

de 13C foram referenciados com base no TMS (tetrametilsilano). Os espectros foram 

analisados usando no programa Dmfit.120 

As bandas laterais giratórias (spinning sidebands) foram levadas em conta 

para a determinação do grau de substituição do grupo tosila na celulose tosilato. 

Para a celulose tosilato, no espectro de RMN com MC-CP, as bandas em 145,1 ppm 

(1 carbono aromático da unidade tosilato) e 20,5 ppm (grupo metila da unidade 

tosilato) foram usadas para a quantificação por meio de suas respectivas áreas 

relativas. 

4.3.2.5. Análise térmica (TG) 

Os comportamentos térmicos da celulose microcristalina e da CEDA foram 

analisados em um equipamento de análise térmica Shimadzu, modelo DTG 60H, 

com porta amostra de cadinho de alumina, localizado no departamento de Química 

da Universidade Federal de Minas Gerais. Utilizou-se cerca de 2-3 mg das amostras 

que foram analisadas de 36ºC a 800ºC com uma taxa de aquecimento de 10ºC min-1 

sob atmosfera de nitrogênio (50 mL min-1). 

4.3.2.6. Difração de raios-X 

A técnica de difração de raios-X (DRX) foi utilizada para determinar o grau de 

cristalinidade da celulose antes e depois da modificação com etilenodiamina. Foram 

obtidos difratogramas da celulose microcristalina e da CEDA empregando-se um 

difratômetro de raios-X LabXXRD-6100 (Shimadzu) com fonte de radiação CuKα 

(λ  =  1,5406 Å), operando a uma voltagem de 40 keV e uma corrente de 30 mA. 

Esses difratogramas foram obtidos dentro do intervalo de 2θ (ângulo de Bragg) com 
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varredura de 4 a 70º e velocidade de 4º min- 1. Os perfis dos picos foram integrados 

usando-se o programa Microcal OriginProTM 2015. 

O grau de cristalinidade foi calculado usando-se a Eq. (58): 

𝑋𝑐 =  (
𝐴𝐶𝑟

𝐴𝐶𝑟+𝐴𝐴𝑚
) × 100    (58) 

sendo 𝐴𝐶𝑟 e 𝐴𝐴𝑚 as áreas gaussianas integradas das fases cristalina e amorfa, 

respectivamente. 

4.3.2.7. Microscopia eletrônica de varredura 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) permitiu a 

investigação da morfologia dos materiais. A preparação das amostras para análise 

consistiu em depositar as amostras na forma de pó sobre fitas de dupla face de 

carbono grafite, as quais foram previamente fixadas em porta amostras de alumínio. 

As amostras foram então metalizadas com ouro para que sua superfície se tornasse 

condutora em um metalizador da Quorum Technologies, modelo Q150R ES, sob 

pressão reduzida. As análises foram realizadas no Departamento de Engenharia 

Metalúrgica e de Materiais da UFOP em microscópico de varredura da Tescan 

(Oxford Instruments), modelo Vega3, com uma voltagem de filamento variando entre 

10 e 20 keV e detector de elétrons secundário (SE). 

4.3.2.8. Determinação do ponto de carga zero (PCZ) 

O ponto de carga zero (pHPCZ) da CEDA foi determinado pelo método de 

adição de sólidos.121 Em um béquer de 250 mL foram adicionados cerca de 50 mL 

de solução aquosa de NaCl 0,1 mol L-1 e, em seguida, ajustou-se o valor de pH da 

solução para 1,00±0,01 pela adição de gotas de uma solução aquosa de HCl 

0,1 mol L-1. Depois, pipetaram-se 50 mL dessa solução para um Erlenmeyer de 

125 mL. O procedimento foi repetido para valores de pH de 2,00 a 11,00, com os 

ajustes do pH realizados mediante adição de soluções aquosas de HCl 0,1 mol L-1 

ou NaOH 0,1 mol L-1. Em seguida, 50,0±0,1 mg de CEDA (previamente seca em 

estufa sob pressão reduzida a 25±1ºC por 90 min) foram adicionados em cada 

frasco Erlenmeyer. Os sistemas foram agitados (150 rpm) a 25,0±0,1ºC por 48 h e 

os valores finais de pH foram medidos. Foi calculada a diferença entre os valores de 

pH inicial e final (ΔpH = pHi - pHf). O pHPCZ foi obtido pela determinação do 

intercepto da curva de ΔpH versus pHi com a abscissa.122 
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4.3.3. Estudos exploratórios de adsorção 

Em princípio foram realizados estudos exploratórios de adsorção para avaliar 

a aplicabilidade do material sintetizado (CEDA) para adsorver o cátion Cu2+ e os 

oxiânions H2AsO3
- e H2AsO4

-. A existência desses íons em solução depende dos 

valores de pH, portanto, as curvas de distribuição das espécies (Figuras 4 e 5) foram 

fundamentais para auxiliar na escolha do valor do pH das soluções a serem 

estudadas. Os valores de pH selecionados foram aqueles onde há a maior fração da 

espécie desejada, as demais condições do experimento foram baseadas em estudos 

anteriores de pesquisadores do Grupo de Físico-Química Orgânica (GFQO) da 

UFOP, como Teodoro (2015)123 e Almeida (2014).124 Todas as soluções de metais 

foram preparadas em água ultrapura (0,055 µS cm-1 e 18,2 MΩ cm). 

 

4.3.3.1. Estudo exploratório de adsorção de As(III) 

Foi preparada uma solução aquosa de 50,0 mg L-1 de As(III) a partir do sal 

metaarsenito de sódio. O pH dessa solução foi ajustado para 9,00±0,01 mediante 

adição de gotas de uma solução aquosa de NaOH 0,1 mol L-1. Alíquotas de 

100,0±0,1 mL dessa solução foram transferidas para frascos Erlenmeyer de 250 mL. 

Em seguida, os frascos contendo as soluções foram termostatizados a 25°C em uma 

incubadora sob agitação por 1 h. Após esse tempo, vidros cilíndricos (1,8 mm altura 

× 2,2 mm diâmetro) contendo 20,0±0,1 mg do adsorvente CEDA foram transferidos 

para os frascos Erlenmeyer, os quais foram mantidos sob agitação de 130 rpm 

durante 5 h. Os materiais adsorventes foram separados das soluções aquosas por 

filtração simples (papel de filtro JP-41). O pH final da solução aquosa após o 

experimento de adsorção foi medido a partir do filtrado. Uma fração (cerca de 50 mL) 

da solução aquosa antes do contato com o adsorvente também foi separada em 

frasco identificado. Foi determinado o teor de arsênio nas soluções antes e após a 

adsorção.  

4.3.3.2. Estudo exploratório de adsorção de As(V) 

 Foi preparada uma solução aquosa de 50,0 mg L-1 de As(V) a partir do sal 

arsenato de sódio heptahidratado. O pH dessa solução foi ajustado para 3,00±0,01 

mediante adição de gotas de uma com solução aquosa de HCl 0,1 mol L-1. Os 

demais procedimentos foram os mesmos descritos na seção 4.3.3.1. 
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4.3.3.3.  Estudo exploratório de adsorção de Cu(II) 

Foi preparada uma solução aquosa de 50,0 mg L-1 de Cu(II) a partir do sal 

sulfato de cobre(II) pentahidratado. O pH dessa solução foi ajustado para 5,50±0,01 

mediante adição de gotas de uma solução aquosa de HCl 0,1 mol L-1. Os demais 

procedimentos foram os mesmos descritos na seção 4.3.3.1. Foi determinado o teor 

de cobre nas soluções antes e após a adsorção  

 Na Tabela 7 são mostradas, em resumo, as condições utilizadas nos estudos 

exploratórios de adsorção. 

 

Tabela 7 - Condições experimentais adotadas para os estudos exploratórios de adsorção de As(III), 
As(V) e Cu(II) em CEDA a 25ºC. 

Fonte: Autoria própria. 

4.3.4. Estudos de adsorção de Cu(II) e As(V) em CEDA 

Durante a realização dos estudos exploratórios, verificou-se a ineficiência do 

material na adsorção de As(III), conforme discussão apresentada na seção 5.2. 

Portanto, os estudos de adsorção foram realizados somente para As(V) e Cu(II). 

Foram realizados estudos de adsorção monocomponente em batelada a fim 

de se confirmar e otimizar os resultados obtidos nos estudos exploratórios, 

possibilitando assim a avaliação da influência do pH da solução de adsorvato, tempo 

de contato (cinética) e concentração de adsorvato (isoterma de adsorção) sobre a 

capacidade de adsorção do material. A metodologia utilizada em todos os estudos 

de adsorção foi a mesma descrita na seção 4.3.3.1. As demais condições estão 

Parâmetro 
Exploratório de 

adsorção de As(III) 

Exploratório de 

adsorção de As(V) 

Exploratório de 

adsorção de Cu(II) 

pH inicial 9,00±0,01 3,00±0,01 5,50±0,01 

Concentração 

da solução de 

adsorvato / 

(mg L
-1

) 

50,0 50,0 50,0 

Sal utilizado NaAsO2 Na2HAsO4·7H2O CuSO4·5H2O 

Massa do 

adsorvente / (g) 
0,0200±0,0001 0,0200±0,0001 0,0200±0,0001 

Temperatura / 

(
o
C) 

25,0±0,1 25,0±0,1 25,0±0,1 

Tempo de 

agitação / (min) 
300 300 300 
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descritas na Tabela 8 para os estudos com Cu(II) e na Tabela 9 para estudos com 

As(V). Todos os estudos foram conduzidos em duplicata. 

 

Tabela 8 – Condições para os estudos de adsorção de Cu(II) em CEDA em batelada. 

Parâmetro 
Estudo em  

função do pH 

Estudo em função do 
tempo de contato 

(Cinética) 

Estudo em função da 
concentração inicial do 

adsorvato (Isoterma) 

pH inicial 1,00 a 5,50 5,50 5,50 

Concentração 
da solução de 

adsorvato / 
(mg L

-1
) 

50,0 50,0 1,5 a 150,0 

sal utilizado CuSO4·5H2O CuSO4·5H2O CuSO4·5H2O 

massa do 
adsorvente / (g) 

0,0200±0,0001 0,0200±0,0001 0,0200±0,0001 

Temperatura / 
(
o
C) 

25,0±0,1 25,0±0,1 25,0±0,1 

Tempo de 
agitação / (min) 

300 10 a 960 300 

Fonte: Autoria própria. 

Tabela 9 – Condições para os estudos de adsorção de As(V) em CEDA em batelada. 

Fonte: Autoria própria. 

4.3.4.1. Funções de erro 

Os dados experimentais de cinética e de equilíbrio foram modelados a fim de 

se investigar os mecanismos de interação entre a CEDA e os íons em estudo, os 

quais serão discutidos mais adiante na seção 5.3. A modelagem foi feita por meio de 

otimização para que a função matemática escolhida pudesse ser ajustada aos dados 

experimentais, minimizando o erro entre os dados observados e os dados calculados 

pelo modelo. Para determinar o melhor modelo, foram utilizados os coeficientes de 

Parâmetro 
Estudo em  

função do pH 

Estudo em função do 

tempo de contato 

(Cinética) 

Estudo em função da 

concentração inicial do 

adsorvato (Isoterma) 

pH inicial 1,00 a 9,00 3,00 3,00 

Concentração da 

solução de 

adsorvato / (mg L
-1

) 

59,0 59,0 2,0 a 200,0 

sal utilizado Na2HAsO4·7H2O Na2HAsO4·7H2O Na2HAsO4·7H2O 

massa do 

adsorvente / (g) 
0,0200±0,0001 0,0200±0,0001 0,0200±0,0001 

Temperatura / (
o
C) 25,0±0,1 25,0±0,1 25,0±0,1 

Tempo de agitação 

/ (min) 
1440 10 a 1440 1440 
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determinação (R2) e de determinação ajustado (R2
adj), qui-quadrado (χ2) e qui-

quadrado reduzido (χ2
red) para as regressões não lineares, e o teste de Critério de 

Informação de Akaike (AIC) foi utilizado na otimização para determinar as melhores 

retas para o gráfico de difusão intrapartícula. 

4.3.4.1.1. Coeficiente de determinação e de determinação ajustado 

Os coeficientes de determinação (R2) e de determinação ajustado (R2
adj) 

representam se as medidas dos dados experimentais estão de acordo com os dados 

calculados pelo modelo. Quanto mais próximo de um, mais próximos os dados 

experimentais estão dos dados calculados. O valor de R2 é determinado pela Eq. 

(59) 

𝑅2 = 1 −
∑(𝑞𝑚−𝑞𝑒)2

∑(𝑞𝑚−𝑞𝑒̅̅̅̅ )2      (59) 

sendo 𝑞𝑚 (mg g-1) a capacidade de adsorção obtida pelo modelo, 𝑞𝑒 (mg g-1) a 

capacidade de adsorção no equilíbrio obtida experimentalmente e 𝑞𝑒̅̅ ̅ (mg g-1) a 

média dos valores de 𝑞𝑒. 

 O valor de R2
adj é calculado pela Eq. (60): 

𝑅adj
2  = 1 −  

(1−𝑅2)(𝑁−1)

(𝑁−𝑝−1)
      (60) 

sendo 𝑝 o número de variáveis do modelo, excluindo as constantes e 𝑁, o número 

de pontos experimentais. 

4.3.4.1.2. Qui-quadrado (𝑿𝟐) 

O qui-quadrado (𝑋2) é um teste que consiste basicamente na soma dos 

quadrados das diferenças entre os dados obtidos nos experimentos e os dados 

obtidos por meio do cálculo pelo modelo, dividido pelo valor obtido por meio do 

cálculo do modelo em questão125. O valor de 𝑋2 é calculado pela Eq. (61): 

𝑋2 =  ∑
𝑤𝑖(𝑞𝑒− �̂� 𝑒)2

�̂� 𝑒  

𝑁
𝑖=1      (61) 

sendo 𝑤𝑖 o coeficiente de ponderação, 𝑞𝑒 a capacidade de adsorção no equilíbrio 

obtida experimentalmente e �̂� 𝑒 o valor calculado pelo modelo. 
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O 𝑋2 reduzido (𝑋𝑟𝑒𝑑
2 ), calculado pela Eq. (62), fornece um melhor ajuste do 

modelo aos dados experimentais e uma melhor comparação entre os modelos de 

dois e três parâmetros. 

𝑋𝑟𝑒𝑑
2 =  

𝑋2

𝑣
      (62) 

sendo 𝑣 o número de graus de liberdade (𝑣 = 𝑁 − 𝑝), ou seja, a diferença entre o 

número de dados experimentais (𝑁) e o número de variáveis (𝑝) do modelo usado. 

4.3.4.1.3. Critério de Informação de Akaike (AIC) 

O Critério de Informação de Akaike (AIC) é um método estatístico que 

determina qual modelo tem maior probabilidade de ser correto. A curva que 

apresenta o menor valor de AIC possui maior probabilidade de ajustar os dados 

experimentais. 126 O AIC é calculado pela Eq. (63): 

𝐴𝐼𝐶 = 𝑁 ln (
𝑆𝑆𝐸

𝑁
) + 2 𝑁𝑝 +  

2𝑁𝑝(𝑁𝑝+1)

𝑁− 𝑁𝑝−1
    (63) 

sendo 𝑁 o número de dados experimentais, 𝑁𝑝 o número de parâmetros do modelo 

e SSE a soma dos quadrados dos resíduos, ou seja, a soma das diferenças 

quadráticas entre cada observação e a média dos dados experimentais. 

4.3.4.2. Número de coordenação (NC) 

O número de coordenação (NC) representa o número de átomos do ligante 

em torno do átomo central e foi determinado para compreender a interação entre a 

CEDA e os íons de Cu(II). Os números de coordenação 4 e 6 são os mais comuns 

entre os cátions metálicos.16 O NC pode ser calculado de acordo com a Eq. (64). 

𝑁𝐶 =  
𝑛funções amina

𝑄𝑚á𝑥,𝑒𝑠𝑡
      (64) 

sendo 𝑛funções amina a quantidade de funções amina por grama do material (mmol g-1) 

e 𝑄𝑚á𝑥,𝑒𝑠𝑡 a capacidade de adsorção máxima (mmol g-1) obtida pelo modelo de 

Langmuir. 
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4.3.5. Estudo de dessorção e re-adsorção de Cu(II) e As(V) em CEDA 

4.3.5.1. Carregamento do adsorvente 

Com o intuito de reutilizar o material adsorvente foram avaliadas a dessorção 

e, em seguida, a re-adsorção em CEDA. O adsorvente foi inicialmente carregado de 

acordo com a metodologia descrita na seção 4.3.3.1. As condições do carregamento 

com As(V) e Cu(II) são detalhadas na Tabela 10. Após o carregamento, o 

adsorvente foi separado da solução aquosa por filtração, lavado com água 

deionizada e seco em estufa sob pressão reduzida a 30,0±0,1ºC por 

aproximadamente três dias. 

Tabela 10 – Condições para carregamento do material para os estudos de dessorção da CEDA. 

Adsorvato As(V) Cu(II) 

pH inicial 3,00 5,50 

Concentração da solução 
de adsorvato / (mg L

-1
) 

59,0  50,0 

Sal utilizado Na2HAsO4·7H2O CuSO4·5H2O 

Massa do adsorvente / (g) 0,0200±0,0001 0,0200±0,0001 

Temperatura / (
o
C) 25,0±0,1 25,0±0,1 

Tempo de agitação / (min) 720 300 

   Fonte: Autoria própria. 

4.3.5.2. Dessorção 

Após a secagem das amostras, pipetaram-se 20,00±0,01 mL da solução 

aquosa de dessorvente para sete frascos Erlenmeyer de 125 mL. Adicionaram-se 

20,0±0,1 mg do material carregado com o íon em estudo em cada frasco Erlenmeyer 

e manteve-se sob agitação pelo tempo necessário para que ocorresse a dessorção. 

Em seguida, as amostras foram filtradas e os sobrenadantes armazenados para 

posterior quantificação dos íons dessorvidos da fase sólida para a fase líquida. 

Para o Cu(II), o teste de dessorção foi feito com uma solução aquosa de HCl 

0,01 mol L-1. A solução dessorvente em contado com o material (CEDA + Cu(II)) foi 

deixada sob agitação (130 rpm) a 25,0±0,1ºC por 25 min (tempo em que foi 

observado a perda da coloração azul do adsorvente carregado). Para As(V), foram 

realizados testes com as seguintes soluções para definir o melhor agente 

dessorvente: HCl (0,01 e 0,1 mol L-1), NaOH (0,01 e 0,1 mol L-1) e NaCl (0,1 mol L-1). 

Todas as suspensões contendo as soluções dessorventes permaneceram sob 
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agitação (130 rpm) em contato com o material (CEDA + As(V)) a 25,0±0,1ºC por 

aproximadamente 24 h. 

A eficiência de dessorção (𝐸𝑑𝑒𝑠, %) é calculada pela seguinte Eq. (65):127 

𝐸𝑑𝑒𝑠(%) =  (
𝐶𝑒𝑉

𝑄𝑇,𝑚á𝑥𝑚𝐶𝐸𝐷𝐴
′ ) × 100    (65) 

sendo 𝐶𝑒 (mg L-1) a concentração do adsorvato no equilíbrio na solução de 

dessorção, 𝑉 (L) o volume da solução de dessorção, 𝑄𝑇,𝑚á𝑥 (mg g-1) a capacidade 

máxima de adsorção determinada pelo carregamento de íons metálicos na superfície 

de CEDA antes do estudo de dessorção, 𝑚′𝐶𝐸𝐷𝐴 (g) a massa de adsorvente CEDA 

contida na massa do material (CEDA + adsorvato, 𝑚𝐶𝐸𝐷𝐴,𝐴) utilizada no estudo de 

dessorção. 

 O valor de 𝑚′𝐶𝐸𝐷𝐴 é calculado pela seguinte Eq. (66):127 

𝑚′𝐶𝐸𝐷𝐴/𝑔 =  
𝑚𝐶𝐸𝐷𝐴,𝐴

(
𝑄𝑇,𝑚á𝑥

1000
+1)

     (66) 

Para avaliar o tempo que o material leva para solubilizar foi realizado um teste 

com a CEDA pura em todos os dessorventes utilizados. Uma amostra 20,0±0,1 mg 

de CEDA foi colocada em contato com 20,00±0,01 mL do dessorvente em frasco 

Erlenmeyer de 125 mL e o sistema foi mantido sob agitação a 130 rpm a 25,0±0,1ºC. 

Observando-se o sistema de 10 em 10 min até que verificasse a solubilização. 

4.3.5.3. Re-adsorção 

Para avaliar a capacidade de re-adsorção da CEDA, o adsorvente separado 

por filtração na etapa da dessorção foi lavado com água ultrapura e mantido em 

estufa sob pressão reduzida a 30,0±0,1ºC por aproximadamente três dias (até que 

estivesse completamente seco). Após a secagem foram pesadas massas de 

20,0±0,1 mg desse material. 

 A metodologia utilizada na re-adsorção foi a mesma utilizada no 

carregamento do material, conforme apresentado na seção 4.3.3.1, com as 

condições descritas na Tabela 10. A eficiência da re-adsorção (ER, %) foi calculada 

empregando-se a Eq. (67):127 
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𝐸𝑅 = (
𝑄𝑒,𝑟𝑒−𝑎𝑑𝑠

𝑄𝑇,𝑚á𝑥
) × 100    (67) 

sendo 𝑄𝑇,𝑚á𝑥 e 𝑄𝑒,𝑟𝑒−𝑎𝑑𝑠 (mg g-1) as capacidades de adsorção do material antes e 

após o processo de dessorção, respectivamente. 

 O valor de 𝑄𝑒,𝑟𝑒−𝑎𝑑𝑠 é calculado pela Eq. (68):127 

𝑄𝑒,𝑟𝑒−𝑎𝑑𝑠/(𝑚𝑔 𝑔−1)  =
𝑤′𝐴+𝑤′′𝐴

𝑚𝐶𝐸𝐷𝐴
     (68) 

sendo 𝑤′𝐴 (mg) a massa de adsorvato não dessorvida da CEDA após a dessorção e 

𝑤′′𝐴 (mg) a massa de adsorvato adsorvida em CEDA após a re-adsorção. 

 Os valores de 𝑤′𝐴 e 𝑤′′𝐴 são calculados pelas Eqs. (69) e (70): 

𝑤′𝐴  = [(𝑚𝐶𝐸𝐷𝐴,𝐴 − 𝑚′𝐶𝐸𝐷𝐴)(1 − 𝐸𝑑𝑒𝑠 100⁄ )] × 1000   (69) 

𝑤′′𝐴  = (𝐶𝑖 − 𝐶𝑒) × 𝑉    (70) 

4.3.6. Adsorção multicomponente 

Para avaliar a capacidade adsortiva da CEDA para As(V) e Cu(II) na presença 

de outros íons foram realizados estudos de adsorção de Cu(II) e As(V) em soluções 

bi e tricomponente. 

4.3.6.1. Adsorção bicomponente de As(V) e Cu(II) 

Foi preparada uma solução bicomponente equimolar (0,790 mmol L-1) de 

As(V) e Cu(II) a partir dos sais arsenato de sódio heptahidratado e sulfato de 

cobre(II) pentahidratado, respectivamente. O pH da solução foi ajustado para 

3,00±0,01 pela adição de gotas de uma solução aquosa de HCl 0,1 mol L-1. Em 

seguida, 100,0 mL dessa solução foram pipetados para um frasco Erlenmeyer e 

então foram adicionados 20,0±0,1 mg de CEDA. O frasco Erlenmeyer foi 

termostatizado a 25,0±0,1ºC e mantido sob agitação à 130 rpm por 11 h. Em 

seguida, a solução foi separada por filtração, armazenada em frasco identificado e 

diluída. O pH final da solução após a filtração foi medido. O procedimento foi 

realizado em sextuplicata.  

Esse experimento foi repetido substituindo-se o sulfato de cobre(II) 

pentahidratado por cloreto de cobre(II) dihidratado, pois durante os procedimentos 
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experimentais foi observada a interferência (adsorção competitiva) de sulfato 

(proveniente do sal de cobre) na adsorção de As(V). 

4.3.6.2. Adsorção competitiva de cátions: Cd(II), Cu(II) e Pb(II) 

Foi preparada uma solução tricomponente equimolar (0,310 mmol L-1) dos 

íons metálicos Cd(II), Cu(II) e Pb(II) a partir dos sais de nitrato de cádmio(II) 

tetrahidratado, sulfato de cobre(II) pentahidratado e nitrato de chumbo(II), 

respectivamente. O pH da solução aquosa foi ajustado para 5,00±0,01 pela adição 

de gotas de uma solução de HNO3 0,1 mol L-1. Em seguida, 100,0±0,1 mL dessa 

solução foram pipetados para um frasco Erlenmeyer e, em seguida, foram 

adicionados 20,0±0,1 mg de CEDA. O frasco Erlenmeyer foi termostatizado a 

25,0±0,1ºC e mantido sob agitação de 130 rpm por 6 h. O procedimento foi realizado 

em sextuplicata. Posteriormente, as suspensões foram separadas por filtração e as 

soluções armazenadas em frascos identificados. 

4.3.6.3. Adsorção competitiva de cátions: Co(II), Cu(II)e Ni(II) 

Foi preparada uma solução tricomponente equimolar (0,310 mmol L-1) dos 

íons metálicos Co(II), Cu(II) e Ni(II) a partir de cloreto de cobalto(II) hexahidratado, 

sulfato de cobre(II) pentahidratado e cloreto de níquel(II) hexahidratado, 

respectivamente. Os procedimentos realizados foram os mesmos descritos na seção 

4.3.7.2. 

4.3.6.4. Adsorção competitiva de ânions: H2AsO4
-, SO4

2- e H2PO4
- 

Foi preparada uma solução tricomponente equimolar (0,310 mmol L-1) de 

H2AsO4
-, SO4

2- e H2PO4
- a partir dos sais arsenato de sódio heptahidratado, sulfato 

de sódio e fosfato de sódio monobásico, respectivamente. O pH da solução foi 

ajustado para 3,00±0,01 mediante adição de solução aquosa de HCl 0,1 mol L-1. Os 

procedimentos realizados foram os mesmos descritos na seção 4.3.6.2.. 

4.3.7. Experimento de troca de íons 

A fim de se obter mais informações para explicar as interações envolvidas no 

processo de adsorção, foi feito um experimento de troca de cátions e um de troca de 

ânions. 
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4.3.7.1. Troca de cátions 

O experimento de troca de cátions foi realizado entre Cd(II) e Cu(II). A CEDA 

foi inicialmente carregada com Cd(II) e depois colocada em contato com uma 

solução aquosa de Cu(II) em excesso. O experimento foi conduzido nessa ordem 

para avaliar a capacidade de um cátion menos tóxico (Cu(II)) deslocar um cátion 

mais tóxico (Cd(II)). 

Foi preparado 1 L de solução de cádmio 50,0 mg L-1 a partir de nitrato de 

cádmio tetrahidratado e ajustou-se o pH para 5,00±0,01 pela adição de gotas de 

uma solução aquosa de HCl 0,1 mol L-1. Em seguida, 100,0±0,1 mL dessa solução 

foram pipetados para nove frascos Erlenmeyer de 250 mL e, em cada frasco 

Erlenmeyer, foram adicionados 20,0±0,1 mg de CEDA. Os frascos contendo as 

soluções e CEDA foram termostatizados a 25,0±0,1ºC e mantidos sob agitação 

(130 rpm) por 6 h. Em seguida, o material foi separado por filtração, a solução foi 

armazenada em frasco identificado e o material foi seco em estufa sob pressão 

reduzida a 30ºC por quatro dias. Depois de completamente seco, pesaram-se 

massas de 20,0±0,1 mg desse material em frascos de vidro cilíndricos. 

Preparou-se uma solução aquosa de cobre 100,0 mg L-1 a partir do cloreto de 

cobre(II) dihidratado, ajustando-se o pH para 5,00±0,01 pela adição de gotas de uma 

solução de HCl 0,1 mol L-1. Em seguida, 100,0±0,1 mL dessa solução foram 

pipetados para frascos Erlenmeyer de 250 mL e colocados em contado com 

20,0±0,1 mg do material carregado com Cd(II). As soluções de Cu(II) juntamente 

com o material carregado permaneceram sob agitação (130 rpm) por 6 h. Após esse 

tempo, as suspensões foram separadas por filtração e as soluções armazenadas em 

frascos identificados. 

4.3.7.2. Troca de ânions 

O experimento de troca de ânions foi realizado entre As(V) e SO4
2-. A CEDA 

foi inicialmente carregada com As(V) e depois colocada em contato com solução 

aquosa de sulfato em excesso. O experimento foi conduzido nessa ordem para 

avaliar a capacidade de um ânion menos tóxico (SO4
2-) deslocar um ânion mais 

tóxico (As(V)). 

Preparou-se 1 L de solução aquosa de As(V) 59,0 mg L -1 a partir de arsenato 

de sódio heptahidratado e ajustou-se o pH para 4,00±0,01 pela adição de gotas de 
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solução aquosa de HCl 0,1 mol L-1. Em nove frascos Erlenmeyer de 250 mL foram 

pipetados 100,0±0,1 mL dessa solução e, em cada frasco Erlenmeyer, foram 

adicionados 20,0±0,1 mg de CEDA. Os frascos contendo as soluções e a CEDA 

foram termostatizados à 25,0±0,1ºC e deixados sob agitação (130 rpm) por 12 h. Em 

seguida, o material foi separado por filtração, a solução foi armazenada em frasco 

identificado e o material foi seco em estufa sob pressão reduzida à 30,0±0,1ºC por 

quatro dias. Despois de completamente seco, pesaram-se massas de 20,0±0,1 mg 

desse material em frascos de vidros cilíndricos. 

Preparou-se uma solução aquosa de SO4
2- 149,0 mg L -1 a partir do sal sulfato 

de sódio e ajustou-se o pH para 4,00±0,01 pela adição de gotas de solução aquosa 

de HCl 0,1 mol L-1. Em seguida, 100,0±0,1 mL dessa solução foram pipetados em 

frascos Erlenmeyers de 250 mL, os quais foram colocados em contado com 

20,0±0,1 mg do material carregado com As(V). As soluções aquosas de SO4
2- 

juntamente com os materiais carregados permaneceram sob agitação (130 rpm) por 

12 h. Após esse tempo, as suspensões foram separadas por filtração e 

armazenadas em frascos identificados. 

4.3.8. Quantificação dos elementos nas amostras 

A concentração do adsorvato na solução antes e após o contato com o 

adsorvente foi determinada em ICP-OES para os ânions (H2AsO4
-, SO4

2- e H2PO4
-) e 

em FAAS para os cátions (Cd(II), Co(II), Cu(II), Ni(II) e Pb(II)). Todas as amostras 

foram diluídas de forma que as concentrações das mesmas permanecessem dentro 

da faixa de concentração ótima de trabalho da curva analítica. A leitura das soluções 

contendo as espécies em estudo por ICP-OES (Varian®, modelo 725/ES) foi 

realizada no laboratório de Bio & Hidrometalurgia do Departamento de Engenharia 

Metalúrgica e de Materiais da UFOP. As quantificações por FAAS (Varian®, modelo 

SprectrAA 50B) foram realizadas no Departamento de Química da UFOP. 

A curva analítica utilizada para calibração no ICP-OES para a análise de 

arsênio no estudo monocomponente foi de 2,0-20,0 mg L-1 (2,0 – 5,0 – 10,0 – 

20,0 mg L-1). Para o estudo multicomponente de ânions foi utilizada a curva 

multielementar de 1,0-10,0 mg L-1 (1,0 – 2,5 – 5,0 – 10,0 mg L-1). 

Na Tabela 11 são mostradas as faixas de concentração das curvas analíticas 

preparadas para as leituras dos metais em FAAS e o comprimento de onda 
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empregado para a leitura de cada metal. Cada curva analítica foi construída de 

acordo com a faixa linear do metal, a partir de uma solução aquosa padrão dos 

respectivos elementos. 

Tabela 11 - Faixas de concentração das curvas analíticas construídas para leitura  
das amostras em FAAS. 

 

 

 

 

 

 

  

4.3.9. Calorimetria de titulação isotérmica 

As variações de entalpia do processo de adsorção de Cu(II) e As(V) sobre a 

CEDA foram determinadas usando um nanocalorímetro de titulação isotérmica (TA 

Instruments, modelo TAM III) controlado pelo programa TAM assistantTM, equipado 

com duas celas calorimétricas de 4 mL, uma de amostra e outra de referência. 

Inicialmente, uma quantidade fixa do material adsorvente (0,01000±0,00001 g) foi 

adicionada à cela de amostra. Em seguida, ambas as celas foram preenchidas com 

2,70±0,01 mL de solvente (água com pH 3,00±0,01 para o experimento com As(V) e 

água com pH 4,40±0,01* para o experimento com Cu(II)). Após a montagem 

adequada do sistema de titulação e alcance do equilíbrio térmico, iniciou-se o 

processo de titulação no qual uma solução concentrada do adsorvato (4,50 g L-1 

para As(V) em pH 3,00±0,01 e 2,50 g L-1 para Cu(II) em pH 4,40±0,01), foi 

adicionada passo a passo no interior da cela de amostra com auxílio de uma seringa 

Hamilton de 500 μL controlada por uma bomba de pistão. Ao todo, 19 injeções de 

10 μL da solução de adsorvato foram realizadas, sendo o intervalo de tempo entre 

duas injeções consecutivas de 70 min. Durante todo o experimento, um agitador em 

hélice à 180 rpm presente na cela de amostra garantiu a rápida homogeneização da 

mistura após cada injeção. Os experimentos foram feitos em duplicata e as 

medições foram realizadas à 25,00000±0,00001ºC. Para descontar a energia de 

diluição do adsorvato no solvente, foram realizados experimentos similares sem a 

                                                           
*Nesse experimento não foi empregado pH 5,5, assim como nos demais experimentos envolvendo 
Cu(II), porque a ITC é conduzida com alta concentração do íon metálico e, portanto, em pH 5,5 
ocorreria a precipitação do íon Cu(II). 

Metal 
Concentrações dos pontos da curva 

/ (mg L
-1

) 

Comprimento de onda (λ) 

/ (nm) 

Cádmio 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 228,8 

Chumbo 0,5 – 1,0 – 3,0 – 5,0 – 7,0 – 8,0 – 10 217,0 

Cobalto 0,5 – 1,0 – 2,0 – 3,0 – 4,0 – 5,0 240,7 

Cobre 0,5 – 1,0 – 2,0 – 3,0 – 4,0 – 5,0 324,8 

Níquel 0,5 – 1,0 – 2,0 – 3,0 – 4,0 – 5,0 232,0 
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presença do adsorvente na cela de amostra. Antes de cada experimento as 

amostras foram desgaseificadas, a fim de evitar a formação de bolhas no interior das 

celas calorimétricas. 

A variação de entalpia de adsorção foi calculada pela Eq. (71): 

∆𝑎𝑑𝑠𝐻 =  
∑ (𝑞𝑖,𝑖𝑛𝑡

𝑚
𝑖=1  − 𝑞𝑖,𝑑𝑖𝑙)

∑ 𝑛𝑖
𝑚
𝑖=1

    (71) 

sendo 𝑞𝑖,𝑖𝑛𝑡e 𝑞𝑖,𝑑𝑖𝑙 (kJ) as energias na forma de calor absorvidas ou liberadas na cela 

de amostra após a injeção i, para os experimentos de titulação realizados na 

presença e na ausência do adsorvente, respectivamente. As capacidades de 

adsorção 𝑛𝑖 (mmol g-1) para cada injeção i foram estimadas por meio das isotermas 

de adsorção de cada espécie. 

A variação de entalpia padrão de adsorção foi obtida pela extrapolação da 

curva de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 em função de Ce para Ce igual a zero.  

4.3.10. Parâmetros termodinâmicos de adsorção 

A variação da energia livre de Gibbs padrão de adsorção (∆𝑎𝑑𝑠G°) foi 

calculada empregando-se a Eq. (72): 

∆𝑎𝑑𝑠G° = − RT ln 𝐾a      (72) 

sendo 𝐾a a constante de equilíbrio termodinâmica associada ao processo de 

formação de um par sítio-adsorvato, T (K) a temperatura absoluta e R a constante 

universal dos gases (8,314 J K-1 mol-1). 

A constante de equilíbrio termodinâmica (𝐾a) pode ser calculada a partir da 

constante de Langmuir, b, utilizando-se a Eq. (73):  

𝐾a  =  [
𝑏

𝛾e
(1  𝑚𝑜𝑙 𝐿−1 )]      (73) 

sendo 𝛾e o coeficiente de atividade no equilíbrio a 25°C. 

Para a determinação do coeficiente de atividade, que é afetado pela 

concentração dos íons da solução, foi utilizada uma aproximação da lei de Debye-

Hückel (Eq. (74)): 

log 𝛾e =
−0,509𝑧2√𝐼e

1+ 
∝√𝐼e
305

     (74) 
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sendo z a carga do íon, 𝐼e (mol L-1) a força iônica no equilíbrio e α (pm) o tamanho 

do íon hidratado (600 pm para Cu2+, e 450 pm para H2AsO4
-).75 

A variação da entropia padrão de adsorção foi determinada a partir da 

equação termodinâmica fundamental (Eq. (75)): 

T∆𝑎𝑑𝑠S° = ∆𝑎𝑑𝑠H° −  ∆𝑎𝑑𝑠G°       (75) 

4.3.11. Cálculos da mecânica quântica molecular 

A fim de se compreender melhor sobre os mecanismos envolvidos no 

processo de adsorção, foram realizados cálculos usando a Teoria do Funcional de 

Densidade (DFT), implementados no pacote do programa de estrutura eletrônica 

ORCA.128 Esses cálculos fornecem informações sobre o comportamento estrutural e 

eletrônico dos sistemas CEDA-adsorvato. A função híbrida de três parâmetros de 

Becke foi utilizada com a correlação não local do método de Lee-Yang-Parr (B3LYP-

D3(0)) em sistema à vácuo. O conjunto de base utilizada foi def2-SV(P), Split 

valence com funções de polarização em átomos pesados. 

Foram calculadas as estruturas e os espectros de infravermelho para o íon 

isolado dihidrogenoarsenato e para todos os complexos possíveis resultantes da 

interação entre a CEDA e o íon Cu(II). As estruturas foram construídas com o auxílio 

do programa Chemcraft (versão 1.8) e, os espectros de infravermelho, com o 

programa Gabedit (versão 2.5.0). 
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5. Resultados e discussão 

5.1. Caracterização do adsorvente CEDA 

5.1.1. Análise elementar 

Os resultados obtidos pela análise elementar são apresentados na Tabela 12. 

Comparando-se a celulose microcristalina (material de partida) com a celulose 

tosilato (CTs), verificou-se: i) aumento do teor de enxofre devido à introdução do 

grupo tosila, ii) aumento do teor de carbono e diminuição do teor de hidrogênio, uma 

vez que o grupo tosila (C: 54,18%; H: 4,55%; O: 20,62%; S: 20,66%) possui maior 

teor de carbono e menor teor de hidrogênio do que a celulose e iii) aumento do teor 

de nitrogênio que pode ser resultante de resíduos de solvente (DMAc) utilizado na 

síntese e incorporado pelo material. Comparando-se a celulose com a CEDA, 

verificou-se o aumento dos teores de hidrogênio e nitrogênio causado pela 

introdução de etilenodiamina na estrutura da celulose. 

Tabela 12 – Análise elementar para C, CTs e CEDA. 

Material C / (%) H / (%) N / (%) S / (%) 

Celulose 42,40±0,07 5,12±0,06 0,07±0,01 <LQ1 

CTs 47,60±0,07 4,55±0,04 0,70±0,01 6,06±0,01 

CEDA 42,70±0,00 5,99±0,04 8,21±0,03 0,82±0,01 
1
 Abaixo do limite de quantificação. 

 O GS calculado para a CTs a partir dos dados de análise elementar de 

enxofre, apresentados na Tabela 12, foi de 0,430±0,001. O valor de GS máximo que 

poderia ser obtido na reação de tosilação da celulose é 3,0, o que indicaria uma 

substituição completa dos três grupos hidroxila da AGU. Um valor de GS de 0,430 

indica que somente um grupo hidroxila foi parcialmente substituído na reação de 

tosilação da celulose microcristalina. No entanto, um valor GS menor do que 1,0 era 

esperado tendo em vista as condições de reação utilizadas, uma vez que uma CTs 

com elevado valor de GS poderia levar a um derivado de celulose solúvel na etapa 

de aminação, o que é indesejável para a aplicação do material no tratamento de 

água para remoção de espécies tóxicas como As(V) e Cu(II). De acordo com Rahn e 

colaboradores,26 CTs com valor de GS baixo é solúvel em dimetilsulfóxido (DMSO) e 

DMAc. A solubilidade de CTs em solventes orgânicos como a DMAc é desejável, 

uma vez que este é um solvente orgânico aprótico de média polaridade (constante 

dielétrica de 37,8) que proporciona a realização de reações SN2 como a proposta no 

presente trabalho para a preparação de CEDA. 
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 O valor de GS calculado pelo método de Vaca-Garcia et al. (2001)116 para a 

CEDA foi de 0,510±0,002. Esse valor de GS de 0,510 indica que o grupo tosila foi 

parcialmente substituído na reação de aminação da CTs. Portanto, foi necessário 

estimar o grau de substituição de CEDA pelos grupos Ts e EDA considerando que 

nem todos os grupos tosila foram substituídos na reação SN2 pela etilenodiamina. 

Os valores de GSTs e GSEDA calculados foram de (2,70±0,03)×10-3 e 0,250±0,002, 

respectivamente. Uma estimativa do grau de substituição do grupo Ts (GS de 0,430 

em CTs) pelo grupo EDA (GS de 0,510 em CEDA) foi feita pela divisão de GSEDA por 

GSTs, sendo obtido um valor de 57,0±0,3%. Portanto, cerca de 57% dos grupos Ts 

foram substituídos pela EDA na reação de aminação de CTs. No entanto, vale 

ressaltar que esses valores são apenas uma estimativa com base nos valores 

obtidos por meio da análise elementar de carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre 

em CTs e CEDA, e que interferentes como a presença resíduos de solvente (DMAc) 

em CTs e CEDA torna essa estimativa menos exata. Portanto, uma estimativa do 

grau de aminação de CEDA por meio da determinação da quantidade de grupos 

amina introduzidos usando os métodos de titulação condutimétrica e potenciométrica 

é necessária. 

5.1.2. Determinação da quantidade de funções amina em CEDA 

As Figuras 15a, 15b e 15c apresentam, respectivamente, a curva de titulação 

potenciométrica teórica de uma solução aquosa de HCl 0,0085 mol L-1 por uma 

solução aquosa de NaOH 0,1960 mol L-1 e as suas correspondentes curvas de 1ª e 

2ª derivadas. As Figura 16a, 16b e 16c apresentam, respectivamente, a curva de 

titulação potenciométrica do sistema CEDA + HCl 0,0085 mol L-1 por uma solução 

aquosa de NaOH 0,1960 mol L-1 e as suas correspondentes curvas de 1ª e 2ª 

derivadas. 

A curva de titulação do sistema com CEDA (Figura 16a) apresenta uma única 

e acentuada inflexão, similar à curva de titulação de um ácido monoprótico forte 

(Figura 15a), como esperado em função da presença de HCl. Porém, comparando-

se as duas curvas de 2ª derivada, a presença de outra inflexão na Figura 16c sugere 

a presença também de um ácido monoprótico fraco. Essa observação é confirmada 

pelos resultados da titulação condutimétrica. 
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Figura 15 – (a) Curva de titulação potenciométrica da solução aquosa de 300 mL de solução aquosa 

de HCl (0,0085 mol L
-1

) por uma solução aquosa de NaOH (0,1960 mol L
-1

) e suas respectivas (b) 1ª 

e (c) 2ª derivadas. (Continua) 
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Figura 15 – (a) Curva de titulação potenciométrica da solução aquosa de 300 mL de solução aquosa 

de HCl (0,0085 mol L
-1

) por uma solução aquosa de NaOH (0,1960 mol L
-1

) e suas respectivas (b) 1ª 

e (c) 2ª derivadas. (Fim)
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 16 - Curvas da (a) titulação potenciométrica do sistema CEDA + 300 mL de solução aquosa 

de HCl (0,0085 mol L
-1

) por uma solução aquosa de NaOH (0,1960 mol L
-1

) e suas respectivas (b) 1ª 

e (c) 2ª derivadas. (Continua) 
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Figura 16 - Curvas da (a) titulação potenciométrica do sistema CEDA + 300 mL de solução aquosa 

de HCl (0,0085 mol L
-1

) por uma solução aquosa de NaOH (0,1960 mol L
-1

) e suas respectivas (b) 1ª 

e (c) 2ª derivadas. (Fim) 
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Fonte: Autoria própria. 
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A Figura 17 apresenta as curvas de titulação condutimétrica do experimento 

controle (solução aquosa de HCl 0,0085 mol L-1) e do sistema CEDA + solução 

aquosa de HCl 0,0085 mol L-1, ambos por uma solução aquosa de NaOH 

0,1960 mol L- 1. A curva de titulação condutimétrica do experimento controle possui 

um formato de V (duas regiões distintas), típico da reação entre um ácido forte com 

uma base forte. Na primeira região ocorre a diminuição da condutividade da solução 

em função da diminuição da concentração de ácido forte pela reação com a base 

forte com consequente formação de água (o íon Na+ introduzido no sistema possui 

condutividade menor do que o íon hidrônio). A condutividade diminui até um valor 

mínimo que indica o ponto de equivalência. A partir desse ponto, a condutividade da 

solução volta a aumentar em função do excesso de base forte.129
 

A curva de titulação do sistema com CEDA apresenta um formato de U na 

região de mínimo, que ocorre para a reação de um ácido fraco. Essa curva 

apresenta três regiões. A região I representa a neutralização da solução aquosa de 

ácido clorídrico. Ela é definida pela diminuição da condutividade devido ao consumo 

de íons hidrônio. A região II representa a neutralização de um ácido fraco (grupo 

ácido proveniente da CEDA). Ela é definida pelo discreto aumento da condutividade 

da solução em função da formação da base conjugada do grupo ácido da CEDA e 

da adição de íons Na+ ao sistema. A região III representa a adição de excesso de 

titulante. O aumento mais expressivo da condutividade ocorre em função da adição 

de íons hidroxila ao sistema.130 

Comparando-se as curvas do experimento controle e do sistema com a 

CEDA, verificou-se que o volume de solução aquosa de hidróxido de sódio gasto 

para titular a solução aquosa de ácido clorídrico do experimento controle foi um 

pouco maior que o volume gasto para titular a solução aquosa de ácido clorídrico do 

sistema com CEDA. Sabendo-se que foram empregados os mesmos volumes da 

mesma solução de ácido em ambas as titulações, deduziu-se que uma pequena 

quantidade de íons hidrônio foi consumida pela CEDA. Essa diferença de volume foi 

empregada para calcular a quantidade de funções básicas da CEDA utilizando-se a 

Eq. (55). Considerando-se que a região II corresponde à neutralização dos grupos 

funcionais ácidos da CEDA, a quantidade de funções ácidas da CEDA foi calculada 

conforme a Eq. (56) e, de acordo com a Figura 17, onde Vo = 12,32 mL, V1 = 10,93 

mL e V2 = 13,54 mL. Portanto, os números de funções ácidas e básicas presente na 

CEDA são 5,116 e 2,724 mmol g-1, respectivamente. 
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Figura 17- Curva de titulação condutimétrica de solução aquosa de HCl (0,0085 mol L
-1

) – 

experimento controle e sistema CEDA + solução aquosa de HCl (0,0085 mol L
-1

), ambos por uma 

solução aquosa de NaOH (0,1960 mol L
-1

). 
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Fonte: Autoria própria. 

5.1.3. Espectroscopia na região do infravermelho com transformada 

de Fourier (FTIR) 

A celulose, a CTs e a CEDA foram analisadas por FTIR para identificação dos 

respectivos grupos funcionais e, assim, comprovar, de forma estrutural, que a 

modificação química foi realizada com sucesso. Na Figura 18 são mostrados os 

espectros de FTIR da celulose e da CTs. 
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Figura 18 – Espectro FTIR da celulose microcristalina (material de partida) e da celulose 

tosilato (CTs). 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

T
ra

n
s
m

it
â
n
c
ia

 /
 (

%
)

Número de onda / (cm
-1
)

 Celulose microcristalina

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

814

670

1176

1359

1600

1926

2925

3067

3487

 Celulose tosilato (CTs)

T
ra

n
s
m

it
â
n
c
ia

 /
 (

%
)

Número de onda / (cm
-1
)

3440

 

Fonte: Autoria própria. 

Ao analisar ambos os espectros verificam-se algumas modificações entre o 

espectro da celulose microcristalina não modificada e da CTs, sendo as principais 

diferenças observadas: 1) deslocamento do centro da banda referente ao 

estiramento da ligação O-H na celulose (3440 cm-1) para 3487 cm-1 na CTs; 2) 

aparecimento de uma banda em 3067 cm-1 referente ao estiramento da ligação 

C(sp2)-H no anel aromático do grupo tosila e aumento da intensidade da banda em 

2925 cm-1 referente ao estiramento da ligação C(sp3)-H devido à presença do grupo 

metila ligado ao anel aromático do grupo tosila; 3) surgimento de uma banda em 

1926 cm-1 referente ao padrão de substituição do anel aromático do grupo tosila (p-

substituído); 4) aparecimento de uma banda em 1600 cm-1 devido ao estiramento 

das ligações C=C do anel aromático do grupo tosila; 5) surgimento das bandas em 

1359 e 1176 cm-1 referentes ao estiramento assimétrico e simétrico da ligação S=O 

do grupo tosila; 6) surgimento de uma banda em 670 cm-1 referente ao estiramento 

da ligação C-S do grupo tosila; 7) surgimento de uma banda em 814 cm-1 devido à 

deformação fora do plano de C(sp2)-H em anel aromático p-substituído.131 
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Na Figura 19 são mostrados os espectros de FTIR da celulose microcristalina 

e da CEDA. 

Figura 19 – Espectro de FTIR da celulose microcristalina e da CEDA. 
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Fonte: Autoria própria. 

As principais diferenças entre esses espectros que confirmaram a modificação 

química da celulose com a EDA em termos estruturais são: 1) deslocamento do 

centro e alargamento da banda referente ao estiramento da ligação O-H na celulose 

(3440 cm-1) para 3429 cm-1 na CEDA devido ao estiramento assimétrico e simétrico 

da ligação N-H (amina primária e secundária). Cabe ressaltar que como a 

substituição dos grupos hidroxila da celulose foi parcial, ou seja, nem todos os 

grupos hidroxila foram substituídas por grupos amina, as duas bandas de 

estiramento da ligação O-H e N-H encontram-se sobrepostas; 2) surgimento de uma 

banda em 1573 cm-1 referente a deformação angular do grupo NH2 de amina 

primária; 3) a banda referente ao estiramento da ligação C–N deve estar aparecendo 

superposta na região entre 1240 e 1030 cm-1 e 4) uma banda em 815 cm-1 referente 

ao dobramento da ligação N-H fora do plano.29,37,131 Além das bandas referentes à 

introdução da EDA na estrutura da celulose, a presença de uma banda em 670 cm-1 

referente ao estiramento da ligação C-S do grupo tosilato comprova que nem todos 
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os grupos tosila foram deslocados pela EDA, conforme observado por meio dos 

dados de análise elementar de C, H, N e S. 

Essa técnica espectroscópica permitiu concluir que os grupos sulfônicos 

ligados ao anel aromático p-substituído provenientes do grupo tosila e os grupos 

amina advindos da etilenodiamina foram inseridos na matriz celulósica em CTs e 

CEDA, respectivamente e que as reações de modificação química propostas neste 

trabalho foram realizadas com sucesso. 

5.1.4. Ressonância magnética nuclear de carbono 13 no estado sólido 

(RMN 13C) 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de carbono 13 no estado 

sólido das amostras de celulose, CTs e CEDA são apresentados na Figura 20. Para 

maior facilidade de compreensão dos espectros de RMN e da caracterização dos 

sinais relativos aos deslocamentos químicos após as modificações, primeiramente 

será analisado o espectro de RMN da celulose microcristalina (material de partida 

não modificado). Portanto, este serviu de referência para as análises comparativas 

dos demais espectros de RMN. 

No espectro da celulose microcristalina não modificada, os sinais em 63 e 

65 ppm estão relacionados ao carbono 6 (C-6) (círculo azul claro), enquanto os 

sinais entre 68 e 78 ppm estão relacionados aos carbonos em C-2, C-3 e C-5 (não 

assinalados com um círculo) da AGU. Os sinais em 84 e 88 ppm estão relacionados 

ao carbono C-4 (círculo azul escuro) e o sinal em 104 ppm está relacionado ao 

carbono C-1 (círculo vermelho) da AGU, respectivamente.26,37,123,132 

No espectro da CTs apresentado, o sinal em 22 ppm está relacionado ao 

grupo metila (C-11) (círculo roxo) ligado ao anel aromático da unidade tosila e a 

resíduos do solvente DMAc (assinalado com um x). Os sinais em 35 e 38 ppm 

também estão relacionados a resíduos de DMAc. Durante a etapa de precipitação da 

CTs algumas moléculas de solvente podem ficar aprisionadas na estrutura da 

celulose. Essas moléculas são de difícil remoção durante a secagem do material, 

mesmo sob pressão reduzida. Os sinais entre 122 e 137 ppm estão relacionados 

aos carbonos do anel aromático (círculos amarelos em 130 e 134 ppm: C-8, C-9, C-

12 e C-13) e o sinal em 145 ppm está relacionado ao carbono C-7 (círculo verde). 

Os sinais dos carbonos da AGU modificada são detectáveis na região entre 57 a 
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114 ppm. Os sinais relacionados aos carbonos C-6 em 61 ppm, C-4 em 83 ppm e C-

2, C-3 e C-5 entre 65 e 80 ppm e C-1 entre 94 e 108 ppm estão deslocados em 

relação ao espectro da celulose não modificada devido a mudança no ambiente 

químico, fruto da introdução do grupo tosila no esqueleto da cadeia de 

celulose.26,131,133 Além disso, esses sinais ainda apresentam um alargamento em 

comparação ao espectro da celulose não modificada, o que pode indica a presença 

de unidades de AGU não modificadas em mistura com unidades de AGU 

modificadas. 

Figura 20 – Espectro de RMN de 
13

C da celulose microcristalina, CTs e CEDA. As bandas laterais 
giratórias (spinning sidebands) estão assinaladas com um asterisco. Os sinais do solvente (DMAc) 
não removido da CTs e da CEDA estão assinalados com um círculo um x. 

 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 21 apresenta espectros de RMN de 13C da CTs obtidos pelas 

técnicas CPMAS e MC-CP. O espectro de RMN de 13C da CTs obtido pela técnica 

MC-CP foi usado para quantificar os grupos tosila introduzidos na CTs. Na Figura 

21, as linhas em 145,1 ppm (1 carbono aromático do grupo tosila) e em 20,5 ppm (1 

metila do grupo tosila) tem, como esperado, áreas relativas similares. A Figura 22 
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apresenta um espectro de RMN de 13C da CTs obtido experimentalmente pela 

técnica de MC-CP (azul) e um espectro deconvoluído (vermelho). A razão entre a 

ressonância do grupo metila e a soma das ressonâncias entre 57 e 114 ppm, a qual 

corresponde aos 6 átomos de carbono da celulose, indicou uma razão de grupos 

tosila introduzidos na CTs de 90(±7)%, como pode ser visto na Figura 22. 

No espectro da CEDA (Figura 20), as principais diferenças observadas em 

comparação com o espectro da CTs são o aparecimento de um sinal em 51 ppm 

relacionado ao deslocamento químico dos grupos metilênicos da unidade da EDA 

para os carbonos C-7 e C-8 (círculo laranja). Resíduos do solvente DMAc também 

foram observados no espectro de CEDA em 22, 35, 38 e 171 ppm. No entanto, 

ainda existe um sinal fraco em 134 ppm, revelando que nem todos os grupos tosila 

foram deslocados pela EDA durante a reação de substituição nucleofílica 

bimolecular.37,131. A presença de grupos tosila não substituídos pela EDA na CEDA 

já tinha sido observada por meio dos dados de análise elementar de C, H, N e S 

(seção 5.1.1). Portanto, as mudanças no espectro de RMN da CEDA em relação a 

CTs indicam que a reação proposta ocorreu com sucesso. Com relação aos sinais 

entre 57 e 114 ppm para os átomos de carbono de C-6 a C-1 da unidade de AGU, 

deslocamentos químicos muito similares e alargamento dos sinais também foram 

observados. 

A quantificação da razão de grupos amina introduzidos na CEDA foi 

dificultada pela forte sobreposição das bandas (Figura 20). No entanto, a 

semelhança das bandas referentes aos átomos de carbono de C-6 a C-1 da celulose 

(região de 57-114 ppm) para ambos os compostos introduzidos na celulose, grupo 

tosila (CTs) e etilenodiamina (CEDA), indica uma razão semelhante de grupos amina 

introduzidos em comparação com a razão de grupos tosila introduzidos na celulose. 

Portanto, as análises quantitativas de RMN de 13C em estado sólido para a 

CTs e para a CEDA indicaram que a estratégia de síntese proposta neste trabalho 

foi bem-sucedida. 

  



 

 

83 

Figura 21 – Espectro de RMN de 
13

C da CTs obtido com um tempo de contato de 2 ms: (a) espectro 
de RMN obtido pela técnica de CPMAS (linha azul) e (b) espectro de RMN obtido pela técnica de MC-

CP (linha vermelha tracejada). 

 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 22 – Espectro de RMN de 
13

C da CTs obtido experimentalmente pela técnica de MC-CP (azul) 

e deconvoluído (vermelho). As bandas laterais giratórias (spinning sidebands) estão assinaladas com 

um asterisco. As bandas não assinaladas são moléculas do solvente DMAc.

 

Fonte: Autoria própria. 
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5.1.5. Análise térmica 

Alguns materiais quando são expostos a elevadas temperaturas podem ter 

suas estruturas químicas alteradas. A análise termogravimétrica determina essas 

alterações sofridas por uma amostra durante a sua exposição a elevadas 

temperaturas. O entendimento dessas alterações pode ser útil para a compreensão 

das propriedades térmicas do material. As mudanças estruturais e o limite de 

temperatura ao qual podemos submeter o material são informações importantes que 

nos auxiliam num melhor manuseio, transporte, conservação e até aplicação de 

determinados materiais. Por isso é importante entender o comportamento térmico 

dos materiais com a variação da temperatura.134 Os dados de decomposição térmica 

da celulose microcristalina e da CEDA são apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 – Dados termogravimétricos para decomposição 
térmica da celulose e da CEDA. 

Parâmetro Celulose CEDA 

Ti,1 / (
oC) 34 36 

Tonset,1 36 46 

Tm,1 / (
oC) 61 60 

Tf,1 / (
oC) 87 112 

ΔM1 / (%) 3,9 6,3 

Ti,2 / (
oC) 263 112 

Tonset,2 / (
oC) 317 118 

Tm,2 / (
oC) 330 153 

ΔM2 / (%) 89,5 3,1 

Tf,2 / (
oC) 412 171 

Ti,3 / (
oC) 412 171 

Tonset,3 / (
oC) 518 178 

Tm,3 / (
oC) - 257 

ΔM3 / (%) 6,5 37,6 

Tf,3 / (
oC) 800 328 

Ti,4 / (
oC) - 328 

Tonset,4 / (
oC) - 334 

Tm,4 / (
oC) - 390 

ΔM4 / (%) - 15,4 

Tf,4 / (
oC) - 521 

Ti: temperatura inicial de decomposição; 

Tm: temperatura máxima de decomposição (pico DTG); 

Tonset: início extrapolado do evento térmico; 

Tf: temperatura final de decomposição; 

ΔM: porcentagem de perda de massa no evento de decomposição. 
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As curvas termogravimétricas (TG) e as derivadas das curvas TG (curvas 

DTG) para a celulose microcristalina e a CEDA são mostradas nas Figuras 23 e 24, 

respectivamente. A curva termogravimétrica da celulose microcristalina (Figura 23) 

apresentou três eventos de decomposição térmica. O primeiro deles iniciou-se em 

34ºC e foi atribuído à perda de moléculas de água adsorvidas na superfície das 

fibras de celulose. O segundo evento foi o mais bem definido dentre os três eventos 

e ocorreu na faixa de temperatura entre 263 e 412ºC e foi atribuído à decomposição 

térmica das fibras de celulose.135 O terceiro evento que se iniciou em 412ºC e 

continuou até uma temperatura próxima a 800ºC foi atribuído a uma provável queima 

lenta do carvão formado durante a decomposição das fibras de celulose.136 Os 

eventos de decomposição térmica da celulose microcristalina observados neste 

estudo estão de acordo com aqueles observados por Teodoro (2015)123 e Silva Filho 

et al. (2006).36  

Figura 23 – Curva termogravimétrica (TG) e derivada da TG (DTG) para a decomposição térmica da 

celulose microcristalina. 
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Fonte: Autoria própria. 

As curvas TG e DTG da CEDA (Figura 24) mostram quatro eventos de 

decomposição térmica. O primeiro evento ocorreu entre 36 e 112ºC e foi atribuído à 

perda de moléculas de água adsorvidas na superfície da CEDA. O segundo evento 

de decomposição térmica ocorreu entre 112ºC e 171°C, levando a uma perda de 
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massa de 3,1%. Esse evento está provavelmente relacionado à decomposição 

térmica dos grupos amina da unidade de EDA ligada a AGU em CEDA. No entanto, 

esse segundo evento não teve uma separação bem definida do terceiro evento de 

decomposição térmica que ocorreu entre 171ºC e 328ºC, levando a uma perda de 

massa de 37,6%. Portanto, os grupos amina da unidade de EDA ligada a AGU em 

CEDA iniciaram a sua decomposição térmica em 112ºC e, provavelmente, foram 

decompostos concomitantemente com as fibras de celulose, uma vez que a 

temperatura máxima para o terceiro evento de decomposição térmica da CEDA foi 

257ºC e para o segundo evento de decomposição térmica da celulose microcristalina 

foi 330ºC. 

Figura 24 – Curva termogravimétrica (TG) e derivada da TG (DTG) para a decomposição térmica da 

CEDA. 
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Fonte: Autoria própria. 

Portanto, comparando as temperaturas iniciais de decomposição térmica para 

o segundo evento de decomposição da celulose microcristalina (263ºC) com a da 

CEDA (112ºC), pode-se concluir que a celulose microcristalina é mais estável 

termicamente do que a CEDA. Isso de certa forma já era esperado, uma vez que a 

solubilização das cadeias da celulose microcristalina para a reação de tosilação e de 

aminação provocou uma redução no tamanho das fibras e uma desintegração de 



 

 

87 

sua estrutura. Isso levou à perda de parte das características que mais conferiam 

estabilidade térmica à celulose microcristalina, uma estrutura compacta em forma de 

fibras longas que contêm uma rede extensa de ligações de hidrogênio intra e 

intermoleculares. A redução no tamanho das fibras e a desintegração de sua 

estrutura fibrilar em CEDA poderá ser vista nas imagens de microscopia eletrônica 

de varredura (seção 5.1.7). Além disso, os grupos amina da unidade de EDA ligada 

a AGU em CEDA são termicamente menos estáveis e mais fáceis de serem 

decompostos termicamente do que os grupos hidroxila da celulose microcristalina 

não modificada, ou seja, essa diferença de perda de massa está relacionada à sua 

funcionalização. Quanto mais grupos EDA são inseridos na estrutura da celulose, 

mais fácil é a sua decomposição.29 Para a celulose modificada quimicamente com 

etilenodiamina, Silva Filho et al. (2006)36 encontraram temperaturas mais baixas 

para os eventos de decomposição, sendo de 47 a 90ºC para o primeiro evento de 

composição, de 91 a 290ºC para o segundo evento e a partir de 291ºC para o 

terceiro evento. Isto pode estar relacionado à maior porcentagem de nitrogênio 

inserida na estrutura da celulose (8,5%). 

5.1.6. Difração de raios-X 

A Figura 25 apresenta os difratogramas de raios-X da celulose e da CEDA. A 

celulose não modificada exibiu um padrão típico de celulose I, apresentando os 

principais sinais de difração em valores de 2θ de 15,3, 16,7, 23,0 e 34,4°, que 

normalmente são atribuídos aos planos de difração 101, 101̅̅ ̅̅ ̅, 002 e 040, 

respectivamente, característicos da celulose microcristalina pura, apresentando grau 

de cristalinidade de 51,8%.137 

Como pode ser visto na Figura 25, após a modificação química, a CEDA 

ainda apresentou cristalinidade. Isso não era esperado, visto que o processo de 

dissolução da celulose microcristalina no sistema solvente DMAc/LiCl deveria 

proporcionar uma completa dissolução das fibras de celulose, levando ao completo 

desaparecimento do arranjo cristalino da mesma. No entanto, a precipitação da 

CEDA durante a reação SN2 do grupo tosila pela EDA, em um meio solvente 

contendo DMAc, levou à formação de um sólido que apresentou um arranjo cristalino 

completamente diferente daquele observado na celulose microcristalina. Portanto, 

embora a CEDA possua cristalinidade, não foi possível calcular a mudança no grau 

de cristalinidade da CEDA em comparação à celulose microcristalina. 
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Figura 25 – Difratogramas de raios-X da celulose e da CEDA. 
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Fonte: Autoria própria. 

5.1.7. Microscopia eletrônica de varredura 

As Figuras 26a, 26b e 26c apresentam as micrografias da celulose 

microcristalina e as Figuras 26d, 26e e 26f as micrografias da CEDA, ambas obtidas 

por microscopia eletrônica de varredura. Por meio dessas micrografias é possível 

observar diferenças na morfologia e nas características da superfície da celulose 

pura (não modificada) e da celulose modificada com etilenodiamina (CEDA). 

Tanto as partículas de celulose como as de CEDA apresentam grande 

variedade de forma e tamanho, caracterizando a heterogeneidade da superfície de 

ambos os materiais. As Figuras 26a, 26b e 26c mostram que a celulose 

microcristalina é composta principalmente por partículas que possuem o 

comprimento maior do que o diâmetro, o que é característico das fibras da celulose. 

Devido ao processo de despolimerização da celulose para a obtenção da celulose 

microcristalina, a parede primária das fibras da celulose microcristalina encontra-se 

degradada, como pode ser observado na Figura 26c. Nas Figuras 26d, 26e e 26f 

verifica-se que, após a modificação química, houve uma desintegração da estrutura 

fibrilar da celulose microcristalina, com uma considerável redução no tamanho das 

fibras.  
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Figura 26 - Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura da celulose microcristalina 

(a), (b) e (c) e CEDA (d), (e) e (f) com ampliação de 500, 2000 e 5000 ×, respectivamente. 
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A CEDA apresenta uma superfície contendo agregados de partículas que 

formam “espaços vazios” que podem aumentar a velocidade da difusão dos íons, 

podendo assim, aumentar também a capacidade de adsorção do material. Nas 

Figuras 26e e 26f é possível ver que a CEDA é, na verdade, um conjunto de 

partículas mantidas de forma coesa por forças de agregação intermoleculares, como 

ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e dispersões de London. Os modelos de cinética 

de adsorção discutidos posteriormente neste estudo (seção 5.3.2) sugerem que, de 

fato, o material apresenta uma morfologia não porosa. Essas partículas bem 

menores, em comparação com a celulose microcristalina não modificada, são 

resultado do processo de dissolução da celulose microcristalina no sistema solvente 

composto por DMAc/LiCl e posterior precipitação na segunda e última etapa de 

síntese. 

5.1.8. Determinação do ponto de carga zero (PCZ) 

A CEDA possui grupos funcionais amina em sua estrutura, os quais podem se 

encontrar na forma protonada ou na forma desprotonada, isto é, exibem uma forte 

dependência com o pH da solução. Portanto, à medida em que o valor de pH da 

solução varia, a CEDA sofre alterações em sua carga líquida superficial. Essa 

variação na carga líquida da CEDA foi analisada determinando-se o PCZ por meio 

da metodologia de adição de sólidos.121 Essa metodologia permite um melhor 

entendimento do comportamento elétrico do material em diferentes valores de pH. O 

pH do ponto de carga zero (pHPCZ) é o valor de pH em que a carga líquida superficial 

do material é zero. Quando o pH da solução for menor que o pHPCZ, a carga 

superficial líquida do material é positiva e, quando o pH da solução for maior que o 

pHPCZ, a carga superficial líquida é negativa.122 

De acordo com o gráfico de ∆pH (pHi – pHf) versus pHi para a CEDA 

apresentado na Figura 27, o valor de PCZ encontrado foi 9,3. Valores de ΔpH < 0 

significam que o pH final do meio aquoso foi maior que o pH inicial. Em meio mais 

ácido, a superfície da CEDA que contém grupos básicos reage com prótons, levando 

a uma diminuição da concentração de prótons no meio aquoso e, 

consequentemente, aumentando o pH da solução. Isso explica a diminuição do valor 

de ∆pH quando o pHi é diminuído de 11,0 a 4,0. O gráfico mostra que o valor de ∆pH 

aumentou de pHi 3,0 até 2,0. Isso é um resultado do aumento da concentração de 

prótons no meio aquoso de pHi 3,0 para 2,0 sem que houvesse um consumo 
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proporcional de prótons do meio aquoso pelos grupos básicos da CEDA, o que fez 

com que o valor de ∆pH aumentasse. 

Figura 27 - Curva de ∆pH versus pHi para determinação do valor de pHPCZ da CEDA. 
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Fonte: Autoria própria. 

De acordo com o gráfico da Figura 27, a faixa de pH na qual a quantidade de 

cargas positivas do material é máxima é entre 3,0 e 4,0. Portanto, é possível que o 

material esteja completamente protonado nessa faixa de pH. No entanto, é possível 

que, em meio mais ácido, o íon hidrônio esteja envolvido em outras reações ácido-

base com grupos básicos da CEDA como os grupos hidroxila. 

Acima do valor de pHi 4,0, a retenção de prótons diminui até o valor de pHi de 

9,3, onde as cargas positivas e negativas da superfície são equivalentes, ou seja, a 

carga líquida da superfície do material é nula. Para valores de pH iniciais acima de 

9,3, a superfície da CEDA começa a liberar prótons para o meio aquoso e o valor do 

pH final diminui e, consequentemente, os valores de ΔpH > 0. 

Sendo assim, para valores de pH abaixo de 9,3 a CEDA possui carga 

superficial líquida positiva e para valores de pH acima de 9,3 a CEDA possui carga 

superficial líquida negativa conforme a representação gráfica da Figura 27 e o 

esquema de reação ácido-base apresentado na Figura 28, que mostra a especiação 

dos grupos básicos de CEDA em função do pH da solução aquosa. Um valor de 
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PCZ semelhante ao encontrado no presente estudo também foi encontrado por 

Bezerra e colaboradores (2017)32 para celulose modificada com etilenodiamina. 

 

Figura 28 – Especiação das funções amina da CEDA em função do pH da solução 

  

Fonte: Autoria própria. 

É provável que o valor de pKb médio do material esteja dentro da faixa de pH 

de 3,0 a 4,0, valor próximo do pKb1
 da etilenodiamina (4,07). A etilenodiamina, 

ligante usado na modificação química da CTs, possui valores de pKa1
 e pKa2

 de 6,85 

e 9,93, respectivamente, sendo a presença predominante da espécie totalmente 

protonada em valores de pH abaixo do seu valor de pKa1
. Enquanto que para valores 

de pH acima do valor de pKa2
 a espécie desprotonada predomina. Embora os efeitos 

eletrônicos e a vizinhança possam alterar os valores de pKa da etilenodiamina ligada 

à celulose, a qual possui um valor de PCZ de 7,5, esses valores parecem corroborar 

com o valor de PCZ encontrado para a CEDA. Além disso, a mudança no perfil da 

curva de ∆pH (pHi – pHf) versus pHi para a CEDA em comparação com a celulose, 

evidencia a contribuição dos grupos amina introduzidos para o valor do PCZ da 

CEDA e também confirma a eficácia da modificação química proposta neste estudo. 

5.2. Estudos exploratórios de adsorção 

 Inicialmente foi realizado um estudo exploratório para avaliar a capacidade de 

adsorção de As(III), As(V) e Cu(II) pelo adsorvente CEDA. Na Tabela 14 são 

mostrados os valores iniciais e finais de pH e a média das capacidades máximas de 

adsorção do adsorvente CEDA (qmédio) determinados para cada um dos íons nos 

estudos exploratórios. 

Pelo gráfico de PCZ (Figura 27) observa-se que, em valores de pH entre 3,0 e 

4,0, os grupos amino da CEDA encontram-se protonados e, nessa faixa de pH, é 
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onde se encontra a maior carga superficial líquida positiva, permitindo assim, a 

adsorção de espécies aniônicas. Em pH 3,0, valor usado no experimento de 

adsorção de As(V), de acordo com a curva de distribuição de espécies (Figura 4b), 

as espécies de As(V) que predominam são o H3AsO4 (14%) e o H2AsO4
- (86%). 

Portanto, nesse valor de pH, o adsorvente CEDA é capaz de adsorver o oxiânion 

H2AsO4
- por meio de interação eletrostática. Em pH 9,0, valor utilizado para o 

experimento de adsorção de As(III), de acordo com a curva de distribuição de 

espécies (Figura 4a), as espécies de As(III) que predominam são o H3AsO3 (63%) e 

o H2AsO3
- (37%). 

Tabela 14 – Valores iniciais e finais de pH e as capacidades de adsorção de As(III), 
As(V) e Cu(II) em CEDA. 

Íon pHi pHf qe,médio / (mmol g-1) 

As(III) 9,00 ± 0,01 8,0 ± 0,1 < LQ 

As(V) 3,00 ± 0,01 3,66 ± 0,04 1,43 ± 0,01 

Cu(II) 5,40 ± 0,01 4,4 ± 0,5 1,26 ± 0,05 

Fonte: Autoria própria. 

De acordo com a Figura 27, verifica-se que, em valores de pH próximos a 9,0, 

a superfície da CEDA se encontra com carga superficial líquida próxima de zero, o 

que significa que os grupos amina estão quase totalmente desprotonados, 

impossibilitando ou minimizando a adsorção dessas espécies de arsênio carregadas 

negativamente. 

Como não houve remoção de espécies de As(III) em pH 9,0, deduz-se que os 

grupos amina não foram capazes de adsorver espécies de As(III) por complexação 

ou interação eletrostática. Esses resultados são de fato muito interessantes pois, 

como os grupos amina não são capazes de adsorver espécies neutras de arsênio, 

se o adsorvente CEDA for usado para tratar águas ou efluentes ácidos contendo 

espécies de As(III) e As(V), esse adsorvente será seletivo para a remoção de 

espécies de As(V). Então, se for aplicado um processo de oxidação de As(III) para 

As(V), sendo que o último é a forma menos tóxica do arsênio, será possível usar a 

adsorção como uma etapa de polimento no tratamento físico-químico de águas e 

efluentes contendo arsênio. 

Em valores de pH entre 5,0 e 6,0, o adsorvente CEDA ainda se encontra com 

a carga superficial líquida positiva (Figura 27), entretanto, menor do que em valores 

de pH entre 3,0 e 4,0, indicando que parte dos grupos amina do adsorvente podem 

estar desprotonada. Como a CEDA foi capaz de remover Cu(II) de solução aquosa 
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em pH 5,5 e, nesse valor de pH, mais de 95% das espécies de Cu(II) estão na forma 

de Cu2+ e uma pequena porcentagem na forma hidrolisada CuOH+ (Figura 5), infere-

se que os grupos amina devem adsorver íons Cu2+ por complexação, onde o par de 

elétrons livre do grupo amina é usado para suprir a valência secundária do íon Cu2+ 

juntamente com moléculas de água, enquanto a valência primária deve ser suprida 

pelos ânions em solução aquosa, formando desta forma, um complexo. Além de 

Cu2+, uma pequena porcentagem das espécies se encontra na forma hidrolisada 

CuOH+ que também pode ser adsorvida. Alguns autores, como Sparks (1998)138, 

Quirk e Posner (1975)139, sugerem que a espécie hidrolisada possui maior afinidade 

pelo adsorvente do que a espécie bivalente em função do tamanho do íon hidratado 

e da magnitude do ΔGº de solvatação. Segundo eles, a dessolvatação que ocorre 

antes da adsorção se processa com menos gasto de energia para as espécies 

hidrolisadas, uma vez que as mesmas são parcialmente dessolvatadas e possuem 

menor carga e raio hidratado. 

Posteriormente, mais estudos foram realizados para determinar o tempo de 

contato e os valores de pH ótimos para o melhor desempenho do adsorvente CEDA, 

enquanto estudos em função da concentração inicial de Cu(II) e As(V) foram feitos 

para determinar a capacidade máxima de adsorção de CEDA para essas espécies. 

Entretanto, em função dos resultados discutidos anteriormente, esses estudos foram 

realizados apenas com Cu(II) e As(V) e os resultados obtidos serão discutidos nas 

próximas seções. 

5.3. Estudos de adsorção de As(V) e Cu(II) em CEDA 

5.3.1. Estudo de adsorção em função do pH 

O pH da solução aquosa determina a carga superficial líquida do material 

adsorvente, uma vez que a CEDA possui grupos funcionais em sua superfície que 

podem estar protonados, parcialmente protonados ou desprotonados em função do 

pH do meio aquoso (Figura 27). Além disso, o pH da solução aquosa determina a 

distribuição das espécies dos adsorvatos As(V) e Cu(II) na solução, conforme os 

gráficos das Figuras 4b e 5, respectivamente. Portanto, o pH do meio aquoso 

interfere também na capacidade de adsorção do adsorvato pela CEDA e, por isso, a 

necessidade de se avaliar o efeito do pH da solução. A curva da capacidade de 

adsorção no equilíbrio (qe) de As(V) em CEDA em função do pH inicial da solução e 
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também a curva dos valores de pH no equilíbrio (pHe) em função dos valores pH 

iniciais (pHi) são mostrados na Figura 29. 

A CEDA apresentou baixos valores de capacidade de adsorção de As(V) em 

valores de pHi iguais a 1,0 e 2,0 mas atingiu um máximo para a capacidade de 

adsorção de cerca de 1,9 mmol g-1 em pHi 3,0 e, a partir do pHi 4,0, apresentou 

menores capacidades de adsorção, conforme mostrado no gráfico da Figura 29. 

Entre pHi 4,0 e 6,0, a capacidade de adsorção da CEDA variou entre cerca de 0,7 e 

0,8 mmol g-1 e, acima de pHi 6,0, a capacidade de adsorção não variou 

expressivamente permanecendo em torno de 0,6 mmol g-1. 

 

Figura 29 – Capacidade de adsorção (qe) de As(V) em CEDA e pH de equilíbrio (pHe) em função do 
pH inicial (pHi). 
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Fonte: Autoria própria. 

O ponto de capacidade máxima de adsorção pode, a princípio, parecer 

resultante de um erro experimental, todavia a alta precisão do resultado (baixo 

desvio padrão) excluiu essa possibilidade. O comportamento outlier desse ponto 

pode ser explicado analisando-se o valor do seu correspondente pH de equilíbrio. 

Para os dois primeiros pontos experimentais do gráfico da Figura 29 (valores de pHi 

iguais a 1,0 e 2,0), não ocorreu expressiva variação de pH durante o experimento, 

ou seja, os valores de pHe foram aproximadamente iguais aos seus respectivos 
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valores de pHi. Para o valor de pHi de 3,0, o pHe foi ligeiramente mais elevado, cerca 

de 3,5. Para os valores de pHi acima de 4,0, os valores de pHe variaram em torno de 

8,5, ou seja, para esses pontos experimentais, ocorreu um expressivo aumento do 

pH do meio durante a adsorção. 

Em pH igual a 2,0 a carga líquida da superfície da CEDA é próxima de zero 

(Figura 27) e, nesse valor de pH, cerca de 50% das espécies de As(V) se encontram 

na forma H3AsO4
 e 50% na forma H2AsO4

-. Nessas condições, a interação 

eletrostática entre o As(V) e a CEDA não é favorecida e, por isso, a capacidade de 

adsorção da CEDA foi baixa. Portanto, esses dados excluem a possibilidade da 

remoção de As(V) pela CEDA ter ocorrido por outra forma de interação que não seja 

atração eletrostática. 

Em valores de pH entre 3,0 e 4,0, a CEDA apresenta elevada carga líquida 

positiva (Figura 27) e, conforme o gráfico de distribuição das espécies de As(V) em 

função do pH (Figura 4b), em pH 3,5, há predominância da espécie H2AsO4
- . 

Portanto, pode-se concluir que, nesse valor de pH, a adsorção de As(V) ocorreu 

predominantemente por interações eletrostáticas entre os grupos amino carregados 

positivamente localizados na superfície do adsorvente e os íons do adsorvato 

(H2AsO4
-) carregados negativamente em solução. 

Em pH 8,5, praticamente 100% das espécies de As(V) se encontram na forma 

de HAsO4
2-, todavia, nesse pH, a carga líquida positiva da superfície da CEDA é 

muito baixa (Figura 27) e, portanto, a atração eletrostática também não foi 

fortemente favorecida. Além do mais, deve-se considerar que, para a espécie com 

carga 2- ser adsorvida eletrostaticamente pela CEDA, seriam necessários dois 

grupos adjacentes com carga 1+ ou mesmo pelo menos um grupo com carga 1+. 

Nesta última possibilidade, provavelmente a superfície da CEDA precisaria ser 

equilibrada em termos de carga por espécies em solução, que poderiam ser 

moléculas de água ou cátions sódio do sal usado na preparação da solução. Mesmo 

que em pH 8,5 o grupo etilenodiamina esteja parcialmente carregado, ou seja, com 

carga 1+ (Figura 28), a probabilidade de ocorrência de dois grupos etilenodiamina 

adjacentes na CEDA é reduzida. Como discutido anteriormente, a análise elementar 

indicou um grau de substituição em torno de 0,25, ou seja, a cada quatro unidades 

de glicose, uma unidade possui a substituição no átomo de carbono C-6 pela 

etilenodiamina. 
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A curva da capacidade de adsorção no equilíbrio (qe) de Cu(II) em CEDA em 

função do pH inicial da solução e também a curva dos valores de pH no equilíbrio 

(pHe) em função dos valores pH iniciais (pHi) são mostrados na Figura 30. O estudo 

de adsorção de Cu(II) foi realizado em valores de pH entre 1,0 e 5,6. Conforme o 

gráfico mostrado na Figura 30, observou-se que a capacidade de adsorção de Cu(II) 

em CEDA aumentou com o aumento do valor do pHi até atingir o máximo de 

adsorção. Em valores de pHi inferiores a 2,0, a capacidade de adsorção de Cu(II) 

pela CEDA foi muito baixa. A partir de pH 2,0, a capacidade de adsorção aumentou 

até atingir o máximo em pHi igual a 4,0 e, acima desse valor de pH, a capacidade de 

adsorção não variou expressivamente, mantendo um valor de qe em torno de 

1,1 mmol g-1. 

Figura 30 – Capacidade de adsorção (qe) de Cu(II) em CEDA e pH de equilíbrio (pHe) em função do 
pH inicial (pHi).
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 Fonte: Autoria própria. 

Abaixo de pHi 2,5 não houve uma expressiva variação entre os valores de pHi 

e pHe. Nessa faixa de pH, a CEDA apresenta carga superficial líquida próxima de 

zero (Figura 27) e o Cu(II) se apresenta exclusivamente na forma de Cu2+ (Figura 5), 

portanto, a interação entre o adsorvente e o adsorvato não foi favorecida. Além 

disso, nesse valor de pH, uma vez que os grupamentos amina da CEDA estão 

protonados, o par de elétrons do grupo amina não está livre para adsorver o íon Cu2+ 
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por meio da formação de um complexo de esfera interna. Por isso, nessa faixa de 

pH a capacidade de adsorção de Cu(II) pela CEDA foi baixa. 

Para o valor de pHi 3,0, o valor de pHe foi cerca de 3,7. Para os valores de pHi 

de 3,5 a 5,0, foi observado um maior aumento do pH. Acima de valores de pHi 4,0 

todos os valores de pHe estão em torno de 5,8. Em pH próximo a 5,5 a carga 

superficial líquida da CEDA ainda é positiva (Figura 27), mas ela possui menor 

quantidade de cargas positivas do que em valores de pH entre 3,0 e 4,0, o que 

sugere que parte dos grupos amino podem estar desprotonados. Em pH 5,5, mais 

de 95% das espécies de Cu(II) estão na forma de Cu2+ e uma pequena porcentagem 

na forma hidrolisada CuOH+ (Figura 5), portanto, os íons Cu2+ são adsorvidos 

formando complexos de esfera interna com o par de elétrons livres do grupo amina. 

Em suma, considerando-se que em toda faixa de pH estudada a espécie 

majoritária é o Cu2+, o aumento da capacidade de adsorção de Cu(II) pela CEDA em 

função do pH se justifica pelo aumento da quantidade de grupos amina 

desprotonados com o aumento do pH. 

O pHi 5,5 foi escolhido para execução dos próximos experimentos de 

adsorção de Cu(II) porque nesse valor de pH houve máxima capacidade de 

adsorção de Cu(II) e, além disso, esse valor de pH se aproximou do pH das águas 

naturais. 

Portanto, para dar continuidade aos estudos de adsorção em função do tempo 

de contato e da concentração inicial foram escolhidos os valores de pH 3,0 para 

adsorção de As(V) e 5,5 para adsorção de Cu(II). 

5.3.2. Estudo de adsorção em função do tempo de contato 

A capacidade de adsorção de As(V) e Cu(II) em função do tempo de contato, 

e o tempo de equilíbrio de adsorção de cada íon foram determinados pelo estudo da 

cinética de adsorção. Os gráficos das capacidades de adsorção de As(V) e Cu(II) em 

função do tempo de contato com CEDA são apresentados na Figura 31a-b, 

respectivamente. Para modelar a taxa de adsorção dos íons em CEDA foram 

utilizados os modelos de pseudo primeira ordem (PPO), pseudo segunda ordem 

(PSO), difusão intrapartícula (Figura 32) e modelo de Boyd (Figura 33), conforme as 

Eqs. (32), (34), (35) e (36), respectivamente, apresentadas na seção 2.4.1. 
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Figura 31 –  Cinética de adsorção em CEDA a 25°C de (a) As(V) em pH 3,0 e (b) Cu(II) em pH 5,5. 
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Fonte: Autoria própria 
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Figura 32 – Gráficos de difusão intrapartícula para a adsorção em CEDA a 25°C de (a) As(V) em pH 
3,0 e (b) Cu(II) em pH 5,5. 
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Figura 33 – Gráficos de Boyd para a adsorção em CEDA a 25°C de (a) As(V) em pH 3,0 e (b) Cu(II) 
em pH 5,5. 
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Fonte: Autoria própria 

Analisando-se as curvas apresentadas na Figura 31a-b, verifica-se que as 

quantidades de As(V) e Cu(II) adsorvidas aumentaram com o tempo de contato. Nos 

estágios iniciais, até os 60 min para As(V) e 240 min para Cu(II), houve grande 

aumento da capacidade de adsorção dos íons em CEDA. Depois desses tempos, as 
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capacidades de remoção aumentaram lentamente até atingirem o máximo de 

adsorção. Os dados obtidos experimentalmente mostram que o equilíbrio de 

adsorção foi alcançado em 200 min para As(V) e 300 min para Cu(II). 

A Tabela 15 apresenta os parâmetros cinéticos estimados por cada modelo, 

obtidos a partir do ajuste de regressão não linear empregando-se o programa 

Microcal OriginPro 2015TM. Apesar de não ser tão trivial, a inspeção direta dos 

gráficos nos fornece uma ideia de qual modelo ajustou melhor os dados 

experimentais, porém, para se afirmar com rigor analítico, é preciso analisar os 

parâmetros estatísticos de qualidade de ajuste dos modelos. Pelos resultados, 

observou-se que o modelo de PSO descreveu melhor a cinética de adsorção tanto 

de As(V) quanto de Cu(II), pois esse modelo apresentou maiores valores de 

coeficiente de determinação ajustado (R2
adj) e menores valores de qui-quadrado 

reduzido (X2
red), em relação ao modelo de PPO. Esse modelo é usado para 

descrever processos de quimiossorção que ocorrem entre adsorvente e adsorvato 

envolvendo elétrons de valência e troca iônica.140 Esse modelo também pressupõe 

que dois sítios de adsorção da superfície do adsorvente estão envolvidos no 

processo de adsorção de cada adsorvato. A razão entre as constantes cinéticas de 

As(V) e de Cu(II), (k2,As/k2,Cu), foi aproximadamente 9,5, indicando que a adsorção de 

As(V) em CEDA foi quase dez vezes mais rápida do que a adsorção de Cu(II). Esse 

comportamento fortalece a sugestão de que a adsorção de As(V) ocorre 

predominantemente por atração eletrostática enquanto que a adsorção de Cu(II) 

ocorre predominantemente por formação de complexo de esfera interna. 
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Tabela 15 – Resultados da regressão não linear dos dados experimentais de 
cinética de adsorção a 25ºC dos íons de As(V) e Cu(II) em CEDA. 

Parâmetro 
CEDA 

As(V) Cu(II) 

qe,exp / (mmol g-1) 1,33 ± 0,03 1,24 ± 0,01 

te / (min) 200 300 

PPO 

qe,est / (mmol g-1) 1,32 ± 0,01 1,21 ± 0,05 

k1 / (min-1) 0,121 ± 0,009 0,018 ± 0,002 

R2 0,8882 0,9243 

R2
adj 0,8789 0,9192 

X2
red 1,410 × 10-3 1,620 × 10-2 

PSO 

qe,est / (mmol g-1) 1,35 ± 0,01 1,33 ± 0,05 

k2 / (g mmol min-1) 0,18 ± 0,02 0,019 ± 0,003 

R2 0,9314 0,9612 

R2
adj 0,9257 0,9586 

X2
red 8,630 × 10-4 8,300 × 10-3 

Difusão intrapartícula  

Estágio 1 

  kd / (mmol g-1 min-1/2) 0,08 ± 0,01 0,082 ± 0,003 

C / (mmol g-1) 0,72 ± 0,07 0,09 ± 0,03 

R2 0,9784 0,9885 

R2
adj 0,9569 0,9868 

Modelo de Boyd 

B 0,0379 ± 0,0002 0,0066 ± 0,0003 

R2 0,9999 0,9863 

R2
adj 0,9999 0,9835 

Di / (m
2 min-1) 6,991 × 10-11  1,217 × 10-11  

k1 e k2: constantes cinéticas de adsorção de PPO e PSO, respectivamente; 
R

2
: coeficiente de determinação; 

R
2
adj: coeficiente de determinação ajustado; 

X
2
red: Qui-quadrado reduzido; 

kd,: coeficiente de difusão intrapartícula 
C: Constante relacionada à espessura da camada limite; 
B: Constante de Boyd; 
Di: Coeficiente de difusão efetivo 

 As Figuras 32a e b mostram os gráficos de difusão intrapartícula para a 

adsorção de As(V) e Cu(II) em CEDA, respectivamente e as Figuras 33a e b 

apresentam os gráficos de Boyd para a adsorção de As(V) e Cu(II) em CEDA, 

respectivamente. Esses modelos são utilizados para determinar o mecanismo de 

adsorção.113 Por meio de análise das curvas de qt versus t1/2, para ambos os íons 

(Figura 32a-b), observou-se a presença de duas retas, indicando que o processo de 
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adsorção ocorreu em duas etapas. Para evitar decisões subjetivas e para limitar o 

início e o fim de cada região linear, foi realizado um método estatístico de regressão 

linear por partes por meio de uma planilha utilizando a função Solver Add-in para 

Microsoft Excel™ e o método de AIC (Eq. (63)).141 Os valores de AIC encontrados 

para os gráficos de duas retas para As(V) e Cu(II) foram -116,40 e -116,49, 

respectivamente, e para os gráficos com três retas para As(V) e Cu(II) foram -88,11 

e -107,64, respectivamente. O modelo que apresentou o menor valor de AIC é o 

mais provável de estar correto e ambos apresentaram menores valores de AIC para 

o gráfico com duas etapas. A primeira etapa foi atribuída à adsorção na superfície 

externa, também considerada adsorção instantânea. A segunda etapa é atribuída ao 

estágio de equilíbrio em que a difusão intrapartícula diminui devido às baixas 

concentrações de adsorvato na solução ou à saturação do adsorvente.142 Para 

ambos os íons, as retas que representam a primeira etapa não cruzaram a origem, 

ou seja C ≠ 0, portanto, o mecanismo que controlou a taxa de adsorção dos íons no 

início até o equilíbrio foi a difusão no filme.87 Esse comportamento é compatível com 

a morfologia não porosa do adsorvente CEDA, conforme discutido na seção 5.1.7. 

Os valores da constante de difusão intrapartícula (kd) e da constante 

relacionada à espessura da camada limite (C) apresentados na Tabela 15 foram 

obtidos por meio do valor da inclinação das retas e a interseção das retas com o eixo 

y, respectivamente. O valor de kd foi maior para a adsorção de As(V), sendo essa 

constante atribuída à maior taxa de adsorção de As(V) em CEDA por unidade de 

tempo. A maior taxa de adsorção de As(V) em CEDA pode estar relacionada à uma 

forte atração eletrostática inicial entre as cargas positivas da superfície da CEDA e 

as cargas negativas do adsorvato. O valor de C também apresenta maior valor para 

a adsorção de As(V), sendo esse parâmetro relacionado à resistência à difusão e 

também à espessura da camada limite, isto é, quanto maior o valor de C, maior é o 

efeito da camada limite no mecanismo de adsorção. 

Os gráficos de Boyd (Figura 33a-b) foram lineares nos tempos iniciais de 

adsorção, mas não cruzaram a origem para ambos os íons, sugerindo que a difusão 

no filme foi a etapa limitante da velocidade de adsorção de As(V) e Cu(II) em CEDA, 

em concordância com o modelo de difusão intrapartícula. Os valores de B 

(coeficiente angular), obtidos por meio das retas traçadas nos gráficos de Boyd, e o 

raio das partículas de CEDA, calculado por meio do diâmetro médio 

(0,23 ± 0,06 mm) obtido pelas micrografias da Figura 24, foram utilizados para 
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calcular o coeficiente de difusão efetivo (Di) segundo a Eq.(40). Observou-se que a 

difusividade de As(V) foi maior do que a de Cu(II), ou seja, a adsorção do As(V) foi 

mais rápida do que a adsorção de Cu(II), resultado compatível com a proposta de 

que a adsorção de As(V) ocorreu majoritariamente por atração eletrostática, 

enquanto que a adsorção de Cu(II) ocorreu por formação de complexo de esfera 

interna. 

5.3.3. Estudo de adsorção em função da concentração inicial dos íons 

A fim de se esclarecer os mecanismos envolvidos na adsorção de As(V) e 

Cu(II) em CEDA, foi realizado o estudo de adsorção em função da concentração 

inicial do adsorvato, sob temperatura constante de 25,0±0,1ºC. A relação entre a 

concentração de equilíbrio dos íons em solução e a quantidade de íons acumulada 

na superfície do sólido adsorvente é apresentada pelas isotermas de adsorção, 

mostradas nas Figuras 34 e 35 para As(V) e Cu(II), respectivamente. As isotermas 

de adsorção de As(V) e Cu(II) em CEDA foram ajustadas empregando-se os 

modelos de Langmuir, Sips, Redlich-Peterson e Dubinin-Radushkevich, conforme as 

Eqs. (41), (43), (44) e (45), respectivamente, apresentadas na seção 2.4.2. O 

modelo de Freundlich não se ajustou bem os dados experimentais e, por isso, o 

mesmo não foi apresentado nas Figuras 34 e 35 e na Tabela 16. 

A simples inspeção visual dos gráficos das Figuras 34 e 35 sugere que, 

aparentemente, todos os modelos ajustaram bem os dados experimentais. Portanto, 

para determinar qual o modelo mais adequado para o ajuste dos dados 

experimentais foi preciso avaliar os parâmetros de qualidade de ajuste estimados 

para cada modelo a partir de regressão não linear, empregando-se o programa 

Microcal OriginPro 2015TM, os quais estão apresentados na Tabela 16. 

O modelo que melhor ajustou os dados experimentais de adsorção de As(V) 

foi o de Sips e, os dados experimentais de adsorção de Cu(II) foi o modelo de 

Langmuir, pois esses foram os modelos que apresentaram o maior valor de 

coeficiente de determinação ajustado (R2
adj) e o menor valor para o chi-quadrado 

reduzido (X2
red), além de apresentarem o menor valor para a soma do quadrado dos 

resíduos (RSS). 
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Figura 34 – Isoterma de adsorção de As(V) em CEDA em pH 3,0 a 25°C. 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 35 – Isoterma de adsorção de Cu(II) em CEDA em pH 5,5 a 25°C.
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Fonte: Autoria própria.  



 

 

107 

Tabela 16 - Resultados da regressão não linear dos dados experimentais de isoterma de adsorção 
dos íons As(V) e Cu(II) em CEDA. 

 

b: constante de interação adsorvato/adsorvente (L mmol
-1

); 

R
2
: coeficiente de determinação; 

R
2
adj: coeficiente de determinação ajustado; 

X
2
red: Qui-quadrado reduzido; 

RSS: Soma do quadrado dos resíduos; 

KR e aR: constantes do modelo R-P; 

β: é o expoente da isoterma de R-P; 

K: é a constante associada à energia de adsorção. 

  

Modelo 
Parâmetro As(V) Cu(II) 

qe,exp / (mmol g-1) 1,62 ± 0,06 1,09 ± 0,03 

Langmuir 

Qmáx,est / (mmol g-1) 1,73 ± 0,04 1,17 ± 0,02 

b / (L mmol-1) 16 ± 1 15 ± 1 

R2 0,9887 0,9909 

R2
adj 0,9880 0,9904 

χ2
red 5,999 × 10-3 3,175 × 10-3 

RSS 0,1020 0,0540 

Sips 

Qmáx,est / (mmol g-1) 1,70 ± 0,05 1,15 ± 0,03 

b / (L mmol-1) 18 ± 2 16 ± 2 

N 0,93 ± 0,07 0,96 ± 0,06 

R2 0,9895 0,9911 

R2
adj 0,9882 0,9899 

χ2
red 5,916 × 10-3 3,308 × 10-3 

RSS 0,0947 0,0529 

Redlich-
Peterson 

KR / (L g -1) 23± 3 18 ± 1 

aR / (L mmol-1) 13± 2 15 ± 1 

Qmáx,est / (mmol g-1) 1,625 1,097 

Β 1,00 ± 0,05 1,00 ± 0,03 

R2 0,9801 0,9908 

R2
adj 0,9776 0,9897 

χ2
red 1,119 × 10-2 3,391 × 10-3 

RSS 0,1790  0,0543  

Dubinin-
Radushkevich 

Qmáx,est / (mmol g-1) 1,72 ± 0,04 1,16 ± 0,02 

k / (kJ2 mol-2) 0,0144 ± 0,0006 0,0150 ± 0,0005 

E / (kJ mol-1) 8,333 ± 0,005 8,2 ± 0,3 

R2 0,9856 0,9900 

R2
adj 0,9848 0,9893 

χ2
red 7,619 × 10-3 3,525 × 10-3 

RSS 0,1295 0,0598  
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Porém, quando n = 1, a equação de Sips se reduz à equação de Langmuir e 

como o valor de n para a adsorção de As(V) é 0,93 ± 0,07, isto é, próximo à unidade, 

então se sugere que o modelo de Langmuir também descreveria a adsorção de 

As(V). O modelo de Langmuir sugere que todos os sítios de adsorção são 

energicamente equivalentes e a adsorção ocorre em monocamada. Porém, com 

base nos valores de R2
adj e X2

red, no valor do parâmetro n do modelo de Sips, e no 

valor do parâmetro β do modelo de R-P, mesmo que os sítios de adsorção possuam 

diferentes afinidades pelos íons, observou-se que esses sistemas de adsorção tanto 

para As(V) quanto para Cu(II) podem ser abordados pelo modelo de Langmuir. Este 

modelo conseguiu prever bem a capacidade máxima de adsorção de ambos os íons, 

pois os valores de Qmáx,est foram semelhantes aos valores de qe encontrados 

experimentalmente.  Além disso, ambos os valores de qe,exp e Qmax,est para a 

adsorção de As(V) foram maiores do que os valores de qe,exp e Qmax,est para a 

adsorção de Cu(II) em CEDA, o que demonstra a maior capacidade de CEDA para a 

remoção de oxiânions de As(V) do que de cátions de Cu(II). 

Trabalhos que promoveram a adsorção de arsênio por meio de modificações 

químicas da celulose ainda são escassos na literatura. Na Tabela 17 são mostrados 

alguns materiais à base de celulose e de bagaço de cana-de-açúcar modificados 

utilizados na remoção de As(V) e Cu(II). Apesar de se encontrar adsorventes que 

removam uma quantidade maior de As(V) e Cu(II), a CEDA se mostrou um 

adsorvente eficiente e versátil, pois adsorveu simultaneamente cátions e ânions, 

como foi demonstrado na seção 5.4. 

O parâmetro E do modelo de Dubinin-Radushkevich está relacionado com a 

energia característica do processo de adsorção, a qual é uma medida da força da 

adsorção entre o adsorvato e o adsorvente. Como pode ser visto na Tabela 16, a 

energia característica da adsorção de As(V) e Cu(II) em CEDA foi de 8,333 ± 0,005 e 

8,2 ± 0,3 kJ mol-1, sugerindo que as energias envolvidas na adsorção de As(V) e 

Cu(II) em CEDA são similares. No entanto, os dados de calorimetria de titulação 

isotérmica obtidos neste trabalho elucidaram melhor o processo de adsorção de 

As(V) e Cu(II) em CEDA. 
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Tabela 17 – Capacidade de adsorção de As(V) e Cu(II) de diferentes adsorventes encontrados na 
literatura. 

Matriz do adsorvente Ligante/modificador Adsorvato Qmáx / (mmol g
-1

) Modelo Referência 

Celulose 
Nanopartículas 

magnéticas de ferro 
As(V) 2,46 Langmuir 

Hokkanen et al. 
(2015)

143
 

Celulose Oxihidróxido de ferro As(V) 0,44 Langmuir 
Guo e Chen 

(2005)
144

 

Celulose 
Metacrilato de glicidila, 

N,N-metileno-bis-
acrilamida, Dimetilamina 

As(V) 2,67 Sips 
Anirudhan e 
Jalajamony 

(2010)
39

 

Celulose Etilenodiamina As(V) 1,73 Langmuir (Este trabalho) 

Bagaço de cana-de-
açúcar 

Anidrido ftálico Cu(II) 0,94 Langmuir 
Ramos et al. 

(2015)
145

 
Bagaço de cana-de-

açúcar 
Anidrido trimelítico Cu(II) 1,20 

Langmuir Ramos et al. 
(2015)

145
 

Bagaço de cana-de-
açúcar 

Etilenodiamina Cu(II) 2,09 
Langmuir Karnitz et al. 

(2007)
146

 

Celulose Aminometilpiridina Cu(II) 0,10 
Langmuir Silva Filho et 

al. (2013) 
147

 

Celulose mercerizada Anidrido succínico Cu(II) 2,42 
Langmuir Gurgel et al. 

(2008)
33

 

Celulose Anidrido trimelítico Cu(II) 1,49 Langmuir 
Teodoro et al. 

(2016) 
34

 

Celulose Etilenodiamina Cu(II) 1,15 Sips (Este trabalho) 

Celulose Etilenodiamina Cu(II) 1,32 Langmuir 
Silva Filho 
(2008)

29
 

Celulose Etilenodiamina Cu(II) 2,22 Langmuir 
Corti et al. 
(2004)

44
 

Fonte: Autoria própria. 

5.3.4. Calorimetria de titulação isotérmica (ITC) 

A variação de entalpia (∆𝑎𝑑𝑠𝐻) associada ao processo de adsorção dos íons 

Cu(II) e As(V) sobre a superfície da CEDA foi determinada empregando-se a 

calorimetria de titulação isotérmica (ITC). A Figura 36 apresenta os valores de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 

em função da quantidade do íon adsorvido sobre a superfície do material. No 

APÊNDICE 1 encontra-se a Figura 46 que mostra a variação da entalpia molar de 

adsorção em função do recobrimento da superfície, θ, da CEDA com Cu(II) e As(V). 

Observou-se que o processo de adsorção de ambos os íons sobre a CEDA é 

exotérmico para toda a faixa de valores de Qe avaliada, com ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 variando de -75 a 

-8 kJ mol-1 para a adsorção de Cu(II) e de -31 a -20 kJ mol-1 para a adsorção de 

As(V). Esse resultado chama a atenção quando comparado a outros resultados 

obtidos pelo mesmo grupo de pesquisa em estudos anteriores, nos quais avaliou-se 

a adsorção de íons metálicos sobre a superfície de materiais lignocelulósicos 

modificados, como a remoção de Co(II) e Ni(II) pelo bagaço de cana-de-açúcar 

modificado148 e a remoção de Co(II), Cu(II) e Ni(II) pela celulose modificada,123 

encontrando valores de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 baixos e positivos. Para o primeiro trabalho (bagaço 
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de cana-de-açúcar modificado com anidridos ftálico e succínico), os valores de 

∆𝑎𝑑𝑠𝐻 para a adsorção de Co(II) (∆𝑎𝑑𝑠𝐻° = 8,43 kJ mol-1) e Ni(II) (∆𝑎𝑑𝑠𝐻° = 

7,79 kJ mol- 1) permaneceram no intervalo de 7,5 a 9,0 kJ mol-1 para ambos os íons 

e, para o segundo trabalho (celulose modificada com anidrido trimelítico), os valores 

de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 para a adsorção de Co(II) (∆𝑎𝑑𝑠𝐻° = 6,25 kJ mol-1), Cu(II) (∆𝑎𝑑𝑠𝐻° = 

8,09 kJ mol- 1) e Ni(II) (∆𝑎𝑑𝑠𝐻° = 5,36 kJ mol- 1) variaram de 5,0 a 8,0 kJ mol-1. 

Figura 36 – Curvas de variação de entalpia de adsorção em função da capacidade de adsorção de 

(○) Cu(II) e (□) As(V) sobre a superfície da CEDA. Valores de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 são calculados por mol de Cu ou 
de As adsorvido na superfície do material. 
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Fonte: Autoria própria. 

Embora cada uma das curvas na Figura 36 tenha sua particularidade, 

observou-se que, para ambos os íons, os valores de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 aumentaram à medida 

que a cobertura superficial da CEDA aumentou. Para a adsorção de Cu(II) sobre 

CEDA, os valores de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 aumentaram consideravelmente em baixos valores de 

Qe e esse aumento nos valores de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 diminuiu à medida que os valores de Qe 

aumentaram, especialmente quando eles atingiram valores próximos a 0,2 mmol g-1. 

Na seção 5.5.1, é discutido e comprovado por meio de espectroscopia na região do 

infravermelho que essa grande diferença nos valores de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 está associada a 

formação de um complexo monodentado no início da titulação, e que à medida que 
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a quantidade de Cu(II) na superfície de CEDA aumenta, o complexo bidentado é 

formado preferencialmente. 

Por outro lado, para a adsorção de As(V), a taxa de variação de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 em 

função de Qe foi pequena em toda a faixa de cobertura superficial de CEDA 

avaliada, sendo menor que aquela verificada na curva para Cu(II) para toda faixa de 

valores de Qe avaliada. Este é um resultado interessante que sugere mecanismos de 

adsorção diferentes estão envolvidos na adsorção de cada íon, em concordância 

com o que foi discutido na seção 5.2., onde foi sugerido que a adsorção de Cu(II) 

ocorreu por formação de complexo de esfera interna e a adsorção de As(V) por 

interações eletrostáticas. Para corroborar com este fato, observou-se que para 

baixos valores de cobertura superficial da CEDA, os valores de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 para adsorção 

de Cu(II) indicam um processo com mais características de quimiossorção, enquanto 

que para a adsorção de As(V) os valores de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 sugerem um processo com mais 

características de fisiossorção. Apesar de não haver um limite de valores de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 

muito bem definidos para diferenciar um processo de fisiossorção de um processo 

de quimiossorção, é bem estabelecido que os processos de adsorção física ocorrem 

com menor energia do que os processos de adsorção química. Para o primeiro, os 

valores encontrados na literatura estão na faixa de 20 kJ mol-1 variando até próximo 

de 40 kJ mol-1 e para o segundo são encontrados valores acima de 40 kJ mol-1.90,149 

É importante salientar que esses valores são em módulo. 

Os valores de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 podem ser considerados como resultado da ocorrência 

simultânea de diferentes subprocessos: i) dessolvatação do adsorvato e da 

superfície da CEDA (∆𝑑𝑒𝑠𝑜𝑙𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛); ii) formação da interação entre o 

adsorvato e o adsorvente (∆𝑖𝑛𝑡𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛 ) e iii) formação de interação íon-íon 

(∆𝑖𝑛𝑡𝐻 í𝑜𝑛−í𝑜𝑛 ).112 Dessa forma, ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 pode ser escrito como a contribuição de 

diferentes fatores, conforme representado na seguinte equação: 

∆𝑎𝑑𝑠𝐻 =  ∆𝑑𝑒𝑠𝑠𝑜𝑙𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛 +  ∆𝑖𝑛𝑡𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛 +  ∆𝑖𝑛𝑡𝐻 í𝑜𝑛−í𝑜𝑛 (76) 

sendo ∆𝑑𝑒𝑠𝑠𝑜𝑙𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛 um termo que pode ser positivo ou negativo dependendo 

do balanço de energia entre as interações formadas e rompidas durante o 

subprocesso de dessolvatação, especificamente o rompimento de interações entre 

água e adsorvato e entre água e adsorvente, além da formação de interações água-

água e a alteração na camada de solvatação do adsorvente devido à adsorção de 

íons. O termo ∆𝑖𝑛𝑡𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛 é sempre negativo, pois envolve a formação de 
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interações entre o íon e o adsorvente. O último termo, ∆𝑖𝑛𝑡𝐻 í𝑜𝑛−í𝑜𝑛, pode ser 

também positivo ou negativo, pois envolve interações íon-íon que podem ser 

formadas na superfície do adsorvente e modificadas na solução.112 

Para baixas concentrações dos íons (coincidentes com baixos valores de 

quantidades adsorvidas), as interações íon-íon são mínimas e o termo ∆𝑖𝑛𝑡𝐻 í𝑜𝑛−í𝑜𝑛 

na Eq. (72) pode ser desconsiderado. De tal forma, os valores muito negativos de 

∆𝑎𝑑𝑠𝐻 observados para o Cu(II) em valores baixos de Qe são o resultado do balanço 

entre ∆𝑑𝑒𝑠𝑠𝑜𝑙𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛 e ∆𝑖𝑛𝑡𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛. Uma vez que a dessolvatação do 

Cu(II) é um processo altamente endotérmico,150 que usualmente contribui para um 

processo de adsorção endotérmico sobre a superfície de materiais lignocelulósicos 

modificados,148 pois contribui para ∆𝑑𝑒𝑠𝑠𝑜𝑙𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛 > 0, resta que o sinal de 

∆𝑎𝑑𝑠𝐻 para adsorção de Cu(II) sobre a CEDA em baixos valores de Qe é 

determinado pelo sinal do termo ∆𝑖𝑛𝑡𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛, o qual é negativo. Portanto, a 

magnitude de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 reflete a elevada energia de interação entre os íons Cu(II) e os 

sítios de adsorção da CEDA, que são condizentes com a formação do complexo 

sítio-Cu(II).150  

À medida que a concentração de Cu(II) no sistema aumenta, além da 

mudança na magnitude dos termos ∆𝑖𝑛𝑡𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛 e ∆𝑑𝑒𝑠𝑠𝑜𝑙𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛, 

atribuída principalmente à heterogeneidade dos sítios de adsorção sobre a 

superfície da CEDA), o termo ∆𝑖𝑛𝑡𝐻 í𝑜𝑛−í𝑜𝑛 torna-se importante, contribuindo para um 

aumento na variação de entalpia de adsorção. Este fato é atribuído principalmente 

ao aumento da repulsão eletrostática íon-íon na superfície do adsorvente que faz o 

termo ∆𝑖𝑛𝑡𝐻 í𝑜𝑛−í𝑜𝑛 ser positivo, mas também deve estar associado à redução do 

número de sítios de adsorção que são capazes de complexar efetivamente o Cu(II).  

Para a adsorção de As(V), temos que o termo ∆𝑖𝑛𝑡𝐻 í𝑜𝑛−í𝑜𝑛 é positivo devido 

ao aumento da repulsão eletrostática íon-íon na superfície do adsorvente, esse 

termo é de magnitude expressiva e similar em toda a faixa de concentração. A 

dessolvatação do As(V) também é um processo endotérmico, pois contribui para 

∆𝑑𝑒𝑠𝑠𝑜𝑙𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛 > 0. Os valores negativos de ∆𝑎𝑑𝑠𝐻 observados para As(V) em 

toda a faixa de Qe são determinados pelo sinal do termo ∆𝑖𝑛𝑡𝐻 𝑠í𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐸𝐷𝐴−í𝑜𝑛, o qual é 

negativo. A magnitude de ∆𝑎𝑑𝐻 reflete a baixa energia de interação entre os íons de 

As(V) e os sítios de adsorção, o que condiz com interações eletrostáticas. À medida 

que a concentração de As(V) no sistema aumenta, há uma variação mínima de 
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entalpia, sendo que esse aumento pode estar associado à redução do número de 

sítios de adsorção disponíveis para interagir com os íons de As(V). 

5.3.5. Parâmetros termodinâmicos de adsorção 

A variação da energia livre de Gibbs padrão de adsorção (∆𝑎𝑑𝑠𝐺°), a variação 

da entalpia padrão de adsorção (∆𝑎𝑑𝑠𝐻°) e a variação da entropia padrão de 

adsorção (∆𝑎𝑑𝑠𝑆°) foram determinados conforme na seção 4.3.10. 

Os valores calculados para os parâmetros termodinâmicos são apresentados 

na Tabela 18. 

Tabela 18 – Parâmetros termodinâmicos referentes à adsorção de As(V) e Cu(II) 
em CEDA. 

Parâmetro Termodinâmico As(V) Cu(II) 

∆𝒂𝒅𝒔𝑮° / (kJ mol-1) -24,2 ± 0,6 -14,1 ± 0,7 

∆𝒂𝒅𝒔𝑯° / (kJ mol-1) -32,24 ± 0,07 -93 ± 2 

T∆𝒂𝒅𝒔𝑺° / (kJ mol-1) -8,0 ± 0,6 -79 ± 2 
 Fonte: Autoria própria. 

Observou-se que os valores de ∆𝑎𝑑𝑠G° são negativos para a adsorção de 

ambos os íons, isto é, sob condições padrões, a adsorção de ambos os íons pela 

CEDA foi espontânea. Os valores da variação de entalpia (ΔadsH°) são negativos, ou 

seja, os processos de adsorção de ambos os íons foram exotérmicos, como já 

discutido na seção 5.3.4, com valor de ΔadsH° de Cu(II) cerca de três vezes mais 

negativo do que o valor de ΔadsH° de As(V). Os valores de TΔadsS° foram negativos e 

menores em módulo do que os valores de ΔadsH° para os dois íons, sugerindo que o 

aumento da entropia devido à liberação de moléculas de água durante o processo 

de dessolvatação não compensou a perda da entropia dos sistemas relacionada à 

diminuição dos graus de liberdade dos íons resultante da adsorção. 

5.3.6. Cálculos da mecânica quântica molecular 

Os cálculos teóricos usando o nível da teoria B3LYP-D3(0) realizados para 

Cu(II) revelaram três diferentes possibilidades de formação de complexo com a 

CEDA, um complexo monodentado formado com a amina primária e outro com a 

amina secundária e um complexo bidentado. O número de coordenação (NC) para 

Cu(II) foi calculado usando a Eq. (64), e foi encontrado um valor de 4,5. Esse valor 

indica que cerca de 4,5 grupos amina e possivelmente moléculas de água estão 

envolvidos na adsorção de cada íon Cu(II). 
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As estruturas totalmente otimizadas calculadas para o oxiânion 

dihidrogenoarsenato e para a interação entre Cu(II) e CEDA são apresentadas na 

Figura 37 e 38, respectivamente. 

Figura 37 – Estrutura totalmente otimizada calculada para o oxiânion dihidrogenoarsenato. Os 
átomos de hidrogênio são representados pelas esferas cinzas, os de oxigênio pelas esferas 

vermelhas e o, de arsênio, pela esfera verde. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 38 - Estruturas totalmente otimizadas calculadas para o sistema CEDA-Cu(II) considerando-se 
o complexo (a) monodentado com a amina primária, (b) monodentado com a amina secundária e (c) 
bidentado. Os átomos de carbono são representados pelas esferas marrons, os de hidrogênio pelas 
esferas cinzas, os de oxigênio pelas esferas vermelhas, os de nitrogênio pelas esferas azul escuro e 

o cobre pela esfera azul claro. (Continua) 
 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 38 - Estruturas totalmente otimizadas calculadas para o sistema CEDA-Cu(II) considerando-se 
o complexo (a) monodentado com a amina primária, (b) monodentado com a amina secundária e (c) 
bidentado. Os átomos de carbono são representados pelas esferas marrons, os de hidrogênio pelas 
esferas cinzas, os de oxigênio pelas esferas vermelhas, os de nitrogênio pelas esferas azul escuro e 

o cobre pela esfera azul claro. (Fim) 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Os espectros de infravermelho do As(V) e de cada umas das possibilidades 

de complexo CEDA-Cu(II) também foram calculados e são apresentados nas 

Figuras 39 e 40, respectivamente. 

Figura 39 - Espectro de infravermelho teórico do oxiânion dihidrogenoarsenato. 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 40 - Espectros de infravermelho calculados para CEDA-Cu(II) considerando-se as diferentes 
possibilidades de complexos.
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Fonte: Autoria própria. 

Com o auxílio do programa Chemcraft (versão 1.8) (utilizado para produzir as 

estruturas), é possível determinar com maior precisão os números de onda 

relacionados aos dobramentos e estiramentos das ligações. Analisando-se o 

espectro do dihidrogenoarsenato (Figura 39) observam-se as seguintes bandas: 1) 

em 3658 cm-1 devido ao estiramento assimétrico da ligação O–H; 2) em 1073 e 

1022 cm-1 referentes ao dobramento da ligação O–H no plano; 3) em 965 cm-1 

referente ao estiramento assimétrico da ligação As–O, 4) em 889 cm-1 referente ao 

estiramento simétrico da ligação As–O e 5) em 629 cm-1 devido ao estiramento 

assimétrico da ligação As–O com o átomos de oxigênio que estão ligados ao átomo 

de hidrogênio. 

Os espectros apresentados na Figura 40 foram comparados com o auxílio do 

programa Chemcraft. Algumas bandas foram determinadas no programa, mas não 

estão identificadas no gráfico devido à baixa intensidade das mesmas. Todos os 

complexos apresentaram bandas entre 3000 e 3600 cm-1, aproximadamente, 

referentes aos estiramentos simétricos e assimétricos das ligações de C–H, O–H e 

N–H provenientes da estrutura da CEDA e aos estiramentos da ligação O–H 

provenientes das moléculas de água. Abaixo de 3000 cm-1 foram observadas 

bandas diferentes para os complexos. Para o complexo monodentado formado com 

a amina primária, observam-se bandas de baixa intensidade em: 1) 2015 cm-1 

referente ao estiramento da ligação N–H com o átomo de nitrogênio da amina 

secundária; 2) 1639 e 920 cm-1 referente ao dobramento da ligação O–H das 

moléculas de água; 3) 480 cm-1 devido ao estiramento da ligação Cu–O. Para o 

complexo monodentado formado com a amina secundária, as principais bandas 

observadas são em: 1) 2624 cm-1 devido ao estiramento da ligação N–H com o 

átomo de nitrogênio da amina primária; 2) 1658 e 1552 cm-1 devido ao dobramento 

da ligação O–H das moléculas de água; 3) 1477 e 1432 cm-1 referentes ao 

dobramento da ligação C–H no plano e fora do plano; 4) 1150 cm-1 referente ao 

estiramento da ligação Cu–N; 5) 1120 cm-1 devido ao estiramento da ligação C–N; 6) 

690 e 545 cm-1 referentes ao estiramento da ligação Cu–N. Para o complexo 

bidentado, as principais bandas são em: 1) 1543 e 1607 cm-1 referentes aos 

dobramentos da ligação O–H das moléculas de água; 2) 1459 cm-1 devido ao 

dobramento da ligação C–H; 4) 1118 cm-1 devido ao estiramento assimétrico da 

ligação C–N do átomo de nitrogênio secundário; 3) 1070 cm-1 devido ao estiramento 



 

 

118 

da ligação C–N do átomo de nitrogênio primário; 4) 864 e 512 cm-1 referentes ao 

estiramento simétrico e assimétrico da ligação Cu–N; 9) 814 cm-1 referente ao 

dobramento da ligação C–H e N–H fora do plano e 9) 390 cm-1 devido aos 

estiramentos das ligações Cu–N. 

Na seção 5.4, esses espectros teóricos serão empregados para inferir qual ou 

quais complexos de Cu(II) estão envolvidos na complexação com a CEDA, por meio 

da comparação com os espectros obtidos experimentalmente, apresentados mais 

adiante no texto (Figura 41). 

5.4. Caracterização da CEDA carregada com As(V) e Cu(II) 

5.4.1. Espectroscopia da região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 

Na Figura 41a-b são mostrados os espectros da CEDA antes e após a 

adsorção de As(V) e Cu(II), respectivamente. O espectro do NaH2AsO4·7H2O 

utilizado nos experimentos de adsorção é mostrado na Figura 41c. 

Ao compararmos o espectro de infravermelho da CEDA antes da adsorção 

com o espectro da CEDA após adsorção de As(V), observa-se o surgimento de uma 

banda intensa e larga em 845 cm-1, a qual sobrepõe-se à banda referente à 

deformação angular simétrica fora do plano da ligação N-H em 815 cm-1. Esse 

aumento do número de onda pode ter sido causado pelo fato da interação entre o 

grupo arsenato e o próton do grupo amônio ter enfraquecido a ligação N–H. Em 

estudos de adsorção a partir de celulose modificada com amina terciária, Anirudhan 

e Jalajamony (2010)39 observaram uma banda no espectro da celulose modificada 

em 836 cm-1 após a adsorção de As(V). 
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Figura 41 – Espectro de FTIR da (a) CEDA e CEDA-As(V), (b) CEDA e CEDA-Cu(II) e (c) As(V) 
(NaH2AsO4·7H2O). (Continua)
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Fonte: Autoria própria. 
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Figura 41 – Espectro de FTIR da (a) CEDA e CEDA-As(V), (b) CEDA e CEDA-Cu(II) e (c) As(V) 
(NaH2AsO4·7H2O). (Fim) 
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Fonte: Autoria própria. 

No espectro do sal NaH2AsO4·7H2O (Figura 41c) observa-se a presença de 

uma banda intensa e larga em 860 cm-1 referente ao estiramento assimétrico da 

ligação As-O.151 Portanto, a banda referente ao estiramento assimétrico da ligação 

As-O parece ter sido deslocada para um número de onda mais baixo devido à 

interação da espécie de As(V) com os grupos amônio da CEDA. É provável que a 

ocorrência da interação eletrostática entre o íon As(V) e o grupo amina protonado 

tenha promovido a diminuição da frequência do estiramento da ligação As-O uma 

vez que o átomo de oxigênio está envolvido na interação com o sítio de adsorção, 

levando à diminuição do número de onda. Além disso, o dobramento simétrico em 

sais de amônio primário que deveria aparecer em 1500 cm-1 está deslocado para 

1457 cm-1 e a intensidade da banda de dobramento assimétrico de sais de amônio 

secundário em 1610 cm-1 parece ter aumentado (Figura 41a). Essas mudanças no 

espectro de CEDA-As(V) em comparação com CEDA sugerem o envolvimento de 

grupos amônio primários e secundários na adsorção da espécie de As(V), a qual 

possui carga negativa, indicando uma possível interação eletrostática entre esses 

grupos. 
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No espectro de infravermelho da CEDA após a adsorção de Cu(II) observa-

se: 1) um alargamento da banda referente ao estiramento da ligação N-H em 

3429 cm-1, 2) o surgimento de uma banda em 615 e 1120 cm-1, correspondente à 

deformação angular simétrica no plano da ligação N-H. Considerando a hipótese de 

haver a formação de uma ligação covalente entre o nitrogênio do grupo amina e o 

cátion Cu(II), como a massa do átomo de cobre é elevada, a massa reduzida (μ) 

aumentaria e a frequência de vibração da ligação diminuiria, levando a absorções 

em menores números de onda. Um cálculo teórico considerando a formação de uma 

ligação covalente simples entre o átomo de cobre e o átomo de nitrogênio resulta em 

um estiramento calculado para essa possível ligação em 860 cm-1. Como pode ser 

observado na Figura 41b, nenhuma absorção foi observada em 860 cm-1, indicando 

que não há a formação de uma ligação covalente entre o átomo de cobre e o átomo 

de nitrogênio. No entanto, o deslocamento da banda em 1120 cm-1 e o aparecimento 

da banda em 615 cm-1 ou possível deslocamento da banda em 815 cm-1 para 

615 cm-1 poderia indicar um compartilhamento de densidade eletrônica do átomo de 

nitrogênio com o Cu(II), envolvendo possivelmente a formação de um complexo com 

um comprimento de ligação de 2,05 Ǻ para a estrutura do complexo monodentado. 

Em ambos os casos, as alterações nos espectros de infravermelho foram 

relacionadas às ligações N-H, podendo, portanto, indicar o envolvimento do grupo 

amina na adsorção de As(V) e Cu(II). Sendo a adsorção de As(V) pela CEDA por 

interações eletrostáticas e de Cu(II) pela CEDA por formação de complexo de esfera 

interna, concordando com todas as hipóteses discutidas ao longo deste trabalho. 

A Figura 42 mostra os espectros de infravermelho dos complexos de CEDA-

Cu(II) formados mediante a adição de diferentes concentrações de solução de Cu(II): 

1) CEDA com baixa concentração de Cu(II) (C0 = 0,03 mmol L-1), 2) CEDA com 

concentração de Cu(II) equivalente ao patamar da isoterma de adsorção 

(C0 = 0,79 mmol L-1) e 3) CEDA com excesso de Cu(II) (C0 = 1,57 mmol L-1). Ao 

comparar os espectros teóricos dos complexos calculados pelo programa Chemcraft 

(Figura 40) com o espectro experimental (Figura 42) observam-se algumas 

diferenças entre as bandas, sendo possível uma identificação do tipo de complexo 

formado em função da concentração de Cu(II) no processo de adsorção. A banda 

em 617 cm-1 só apareceu nos espectros de CEDA-Cu(II) 2 e 3, e, portanto, não está 

presente no complexo formado no aclive inicial da isoterma (Figura 35). A banda em 

814 cm-1 só apareceu no espectro da CEDA pura e no espectro do sistema CEDA-



 

 

122 

Cu correspondente ao aclive inicial da isoterma de Cu(II). O aparecimento da banda 

em 617 cm-1 sugere a formação da ligação Cu-N (bandas nessa região estão 

relacionadas ao estiramento assimétrico Cu–N como mostrado no espectro teórico, 

Figura 40)para concentrações mais altas de Cu(II). Além disso, em geral, os 

espectro de CEDA-Cu(II) 1 é mais similar ao espectro da CEDA pura dos que os 

espectros  dos demais CEDA-Cu(II) 2, 3. Portanto, é possível que em baixas 

concentrações de Cu(II) a formação do complexo não ocorra ou ocorra de forma 

pouco expressiva. À medida que se aumentou a concentração de Cu(II), percebe-se 

um aumento de intensidade da banda próxima a 1645 cm-1, sendo que essa banda 

se refere ao dobramento da ligação O–H das moléculas de água presentes na 

esfera de coordenação do Cu(II). Ocorreu também um desdobramento da banda 

referente às concentrações mais elevadas de Cu(II) entre 1045 e 1110 cm-1, que 

corresponde ao estiramento assimétrico da ligação C–N. Somente o espectro do 

complexo bidentado apresenta essas duas bandas (Figura 40). Esses resultados 

sugerem que em altas concentrações de Cu(II), o complexo bidentado é formado 

preferencialmente 

Figura 42 – Espectros do complexo CEDA-Cu(II) do 1) aclive inicial da isoterma; 2) meio da 
isoterma e 3) patamar da isoterma. 
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Fonte: Autoria própria. 



 

 

123 

5.5. Adsorção multicomponente em CEDA 

Como as águas naturais apresentam simultaneamente diversos adsorvatos, 

foi avaliada a capacidade de adsorção de As(V) e Cu(II) na presença de outros íons, 

em sistemas bicomponente e tricomponente, em concentrações iniciais equimolares. 

5.5.1. Adsorção em sistema bicomponente: Cu(II) e As(V) 

Nesse estudo avaliou-se a capacidade de adsorção concomitante de Cu(II) e 

As(V) pela CEDA. Sabendo-se que a presença simultânea dos íons Cu(II) e As(V) 

em solução pode levar à formação do sal pouco solúvel arsenato de cobre(II), 

dependendo do pH e das concentrações dos íons em solução, calculou-se a 

solubilidade desse sal em função do pH. Então, determinou-se que, em pH 3,0, nas 

concentrações empregadas dos íons, não ocorre a formação de precipitado, por 

isso, os estudos de adsorção bicomponente foram realizados nesse pH. Além disso, 

nesse valor de pH foi obtido o Qmáx para a adsorção de íons de As(V) e uma 

capacidade de adsorção considerável para os íons de Cu(II). A solubilidade (S) do 

arsenato de cobre(II) em função do pH foi calculada empregando-se a Eq. (77) e os 

resultados obtidos são apresentados no Apêndice I. 

𝑆 =  (
𝛼2𝛽3𝐾𝑠𝑜

108
)

1
5⁄

      (77) 

com: {
𝛼 =  

[𝐻3𝑂+]3

𝐾𝑎1𝐾𝑎2𝐾𝑎3
 +  

[𝐻3𝑂+]2

𝐾𝑎2𝐾𝑎3
 + 

[𝐻3𝑂+]

𝐾𝑎3
 + 1 

𝛽 =  1 +  𝛽1[𝑂𝐻] +  𝛽2[𝑂𝐻]2 +  𝛽3[𝑂𝐻]3 + 𝛽4[𝑂𝐻]4
 

sendo Kso = 7,60 × 10-36, a constante do produto de solubilidade do arsenato de 

cobre(II)152, 𝐾𝑎1, 𝐾𝑎2 𝑒 𝐾𝑎3, as constantes de cada etapa de ionização do ácido 

arsênico, representadas pelas Eqs. (4), (5) e (6), respectivamente, apresentadas na 

seção 2.2.1; e 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 e 𝛽4 as constantes globais das etapas de formação dos 

complexos de Cu(II) representadas pelas Eqs. (7), (8), (9) e (10), respectivamente, 

apresentadas na seção 2.2.2. 

O sistema bicomponente Cu(II)/As(V) foi inicialmente preparado com sulfato 

de cobre (II) pentahidratado e arsenato de sódio heptahidratado. No entanto, durante 

a realização dos experimentos, constatou-se uma interferência na adsorção de As(V) 

causada pela presença do contra íon, SO4
2-, proveniente do sal de cobre (II). A 

adsorção do SO4
2- inibiu a adsorção de As(V), ocasionando uma baixa adsorção do 

íon conforme é descrito no decorrer desta seção e, por isso, um novo sistema 
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bicomponente foi simulado substituindo-se o sulfato de cobre (II) pentahidratado por 

cloreto de cobre(II) dihidratado. A capacidade de adsorção no equilíbrio apresentada 

por cada espécie é apresentada na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Capacidade de adsorção (qe) dos íons presentes no sistema bicomponente para 
adsorção em CEDA, em pH 3,0. 

Sistema Composição 
qe / (mmol g-1) 

As(V) Cu(II) SO4
2- 

1 CuSO4 + Na2HAsO4 <LQ 0,31 ± 0,02 1,7 ± 0,3 

2 CuCl2 + Na2HAsO4 0,69 ± 0,03 0,23 ± 0,02 NA 

 *LQ: Limite de quantificação; 
 *NA: Não se aplica. 

 Fonte: Autoria própria. 

Na Figura 43 é apresentado um gráfico das capacidades de adsorção dos 

íons Cu(II), As(V) e SO4
2- nos sistemas monocomponente e bicomponente. 

Figura 43 – Capacidades de adsorção de As(V) e Cu(II) em CEDA nos sistemas mono e 
bicomponente a 25ºC em pH 3,0.
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Fonte: Autoria própria. 

Para o sistema 1 (Tabela 19), não houve adsorção de As(V) e a quantidade 

adsorvida de Cu(II) foi baixa (0,31 ± 0,02 mmol g-1). Além disso, observou-se que a 

quantidade adsorvida de SO4
2- foi alta (1,7 ± 0,3 mmol g-1) e correspondeu à mesma 

quantidade adsorvida de As(V) no sistema monocomponente (1,73 ± 0,03 mmol g-1), 
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indicando que a CEDA possui maior afinidade por SO4
2- do que por As(V). Portanto, 

os íons SO4
2- competiram com os íons de As(V) pelos sítios de adsorção da CEDA. 

A maior afinidade da CEDA pelo primeiro pode ocorrer devido a diversos fatores 

característicos do íon, como carga e tamanho do raio iônico. Segundo Helfferich 

(1962), os ânions divalentes são adsorvidos preferencialmente em relação aos 

ânions monovalentes.153 Esse comportamento se justifica pela natureza eletrostática 

da interação, uma vez que a força de atração eletrostática é diretamente 

proporcional à carga do íon, ou seja, quanto maior for a carga do íon, maior será a 

força de atração. Além disso, o raio iônico do SO4
2- é menor, aproximadamente 

400 pm, enquanto o raio iônico do H2AsO4
- é 450 pm,75. Como a força de atração 

eletrostática é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os íons, 

quanto maior for o íon, menor será a força de atração. Isso justifica, portanto, a 

maior afinidade da CEDA pelos íons SO4
2-. Quando o sulfato de cobre(II) foi 

substituído pelo cloreto de cobre(II), observou-se uma maior capacidade de 

adsorção para As(V) do que de Cu(II), porém, para ambos os íons, a capacidade de 

adsorção no sistema bicomponente foi menor do que a capacidade de adsorção no 

sistema monocomponente. Além disso, a capacidade de adsorção total, i.e. as 

capacidades somadas de adsorção de As(V) e Cu(II), no sistema bicomponente foi 

menor do que a capacidade de adsorção individual de qualquer um dos dois íons no 

sistema monocomponente. Portanto, conclui-se que a adsorção de uma espécie foi 

inibida pela adsorção da outra. Esse efeito de interação entre as espécies 

adsorvidas pode ser considerado de natureza antagônica, e acontece quando a 

presença de dois ou mais solutos na mistura interfere negativamente na adsorção de 

cada uma das espécies, levando a uma diminuição da capacidade de adsorção de 

cada espécie presente na mistura em comparação às espécies estudadas 

individualmente.154 Embora não haja competição das espécies presentes na mistura, 

oxiânions de As(V) e cátions de Cu(II), pelos mesmos sítios de adsorção na 

superfície da CEDA, interações laterais entre as espécies adsorvidas podem ocorrer. 

As interações laterais podem advir do impedimento estérico entre as espécies 

adsorvidas e do potencial repulsivo ou atrativo na vizinhança inerente às espécies 

adsorvidas na superfície da CEDA.155 No caso do potencial ser repulsivo, a adsorção 

de mais espécies torna-se difícil na região em torno das espécies já adsorvidas. 

Portanto, qualquer um desses efeitos pode ter levado à uma redução na capacidade 

de adsorção total da CEDA. Considerando uma distribuição não homogênea das 
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espécies adsorvidas na superfície de CEDA, isso torna mais difícil a acomodação de 

mais espécies em sua superfície devido às interações laterais. 

5.5.2. Adsorção de cátions em sistema tricomponente 

Foram preparados dois sistemas tricomponente de cátions: Cd(II)/Cu(II)/Pb(II) 

e Co(II)/Cu(II)/Ni(II) para avaliar a adsorção competitiva de Cu(II) na presença 

dessas espécies. Na Tabela 20 são apresentadas as capacidades de adsorção 

determinadas para cada íon nesses sistemas. 

Tabela 20 – Capacidade de adsorção dos íons presentes nos sistemas tricomponente de 
cátions para adsorção em CEDA a 25ºC em pH = 5,0. 

Sistema 
tricomponente de 

cátions 

qe / (mmol g-1) 

Cd(II) Cu(II) Pb(II) 

Cd(II)/Cu(II)/Pb(II) 
0,05 ± 0,01 0,70 ± 0,02 0,09 ± 0,01 

Co(II) Cu(II) Ni(II) 

Co(II)/Cu(II)/Ni(II) 0,05 ± 0,01 0,74 ± 0,01 0,10 ± 0,01 

Fonte: Autoria própria. 

Os gráficos apresentados na Figura 44a-b apresentam os dados 

comparativos das capacidades de adsorção do estudo monocomponente de Cu(II) e 

multicomponente de cátions. 

Os estudos de adsorção no sistema tricomponente de cátions foram 

realizados em pH 5,0 pois, conforme o gráfico de distribuição das espécies (Figuras 

5 e 6), nesse valor de pH predominam os cátions bivalentes. As capacidades de 

adsorção de Cu(II) em CEDA foram semelhantes para os dois sistemas, as quais 

foram próximas à capacidade de adsorção de Cu(II) em sistema monocomponente 

(0,76 mmol g-1). As capacidades de adsorção de Cd(II), Co(II), Ni(II) e Pb(II) foram 

baixas, todas inferiores a 0,1 mmol g-1 (Tabela 20). A baixa capacidade de adsorção 

desses cátions em relação ao Cu(II) pode estar relacionada à maior constante de 

formação do complexo entre Cu(II) e os grupos amina da CEDA. Embora a literatura 

apresente outras possibilidades de justificativa para comportamentos comuns 

observados em outros trabalhos de adsorção, como por exemplo eletronegatividade 

do íon e tamanho do raio iônico hidratado. Para ilustrar, as constantes de formação 

acumulativas dos complexos bidentado entre os metais estudados e a 

etilenodiamina são: ) (log β1 = 10.72; log β2 = 20.03; 25ºC), Cd(II) (log β1 = 5.63; log 

β2 = 10.22; 25ºC), Co(II) (log β1 = 5.93; log β2 = 10.66; 25ºC), Ni(II) (log β1 = 7.72; log 

β2 = 14.08; 25ºC) e Pb(II) (log β2 = 8.5; 25ºC)).156 Portanto, a constante de formação 
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dos complexos entre a etilenodiamina ligada a CEDA e os cátions em estudo foi a 

melhor forma de correlacionar os resultados experimentais obtidos neste estudo.  

Figura 44 – Capacidade de adsorção dos sistemas de adsorção monocomponente de cobre e 

multicomponente de (a) Cd(II)/Cu(II)/Pb(II) e (b) Co(II)/Cu(II)/Ni(II) a 25ºC. 
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Fonte: Autoria própria. 
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Esses resultados indicam ainda que a presença desses íons não interferiu ou 

quase não interferiu na capacidade de adsorção de Cu(II) em CEDA e, portanto, 

conclui-se que esses íons não competem pelos mesmos sítios de adsorção. 

5.5.3. Adsorção de ânions em sistema tricomponente 

A adsorção de As(V) em CEDA na presença de outras espécies aniônicas 

também foi avaliada. Uma solução contendo íons de As(V), SO4
2- e H2PO4

- foi 

preparada em pH igual a 3,0. O pH foi escolhido de acordo com o gráfico de 

distribuição das espécies (Figuras 4 e 7) por ser o pH no qual há predominância das 

espécies de interesse (H2AsO4
-, SO4

2- e H2PO4
-). Foi estudada a adsorção de As(V) 

no sistema mono e multicomponente. Os valores das capacidades de adsorção no 

equilíbrio para cada espécie estão apresentados na Tabela 21. 

Tabela 21 - Capacidade de adsorção dos íons presentes no sistema tricomponente de ânions 
para adsorção em CEDA a 25ºC. 

Sistema tricomponente de ânions 
qe / (mmol g-1) 

As(V) SO4
2- H2PO4

- 

H2AsO4
-/SO4

2-/H2PO4
- 0,12 ± 0,03 1,25 ± 0,09 0,23 ± 0,03 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 45 mostra o gráfico com as capacidades de adsorção de As(V) em 

sistemas mono e multicomponente e as capacidades de adsorção para os demais 

íons presentes no sistema. 

No sistema monocomponente, a capacidade de adsorção de As(V) foi 

expressivamente maior do que a mesma no sistema multicomponente, o que 

significa que a adsorção de As(V) foi suprimida pela presença dos íons SO4
2- e 

H2PO4
-. Além disso, a capacidade de adsorção de SO4

2- no sistema tricomponente 

foi maior do que a de As(V) no sistema monocomponente, confirmando, mais uma 

vez, a maior afinidade da CEDA pelo SO4
2- discutida no estudo bicomponente (seção 

5.5.1). 
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Figura 45 – Capacidade de adsorção dos sistemas mono- e multicomponente de As(V) em CEDA a 
25ºC. 
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Fonte: Autoria própria. 

5.6. Estudos de dessorção e re-adsorção de As(V) e Cu(II) em CEDA 

5.6.1. Dessorção e re-adsorção de As(V) 

A dessorção de As(V) foi avaliada empregando-se cinco soluções diferentes: 

HCl 0,1 mol L-1, HCl 0,01 mol L-1, NaCl 0,1 mol L-1, NaOH 0,1 mol L-1 e NaOH 

0,01 mol L-1. Porém, não foi possível quantificar o As(V) dessorvido pelas soluções 

de HCl e NaCl, pois essas soluções solubilizaram o material, CEDA-As(V). Por isso, 

nesta seção será discutida somente a dessorção de As(V) da CEDA pelas soluções 

de NaOH. 

O material foi deixado em contato com solução de As(V) a 59 mg L-1 por 

aproximadamente 12 h. Em seguida, o material carregado (CEDA-As(V)) foi seco em 

estufa sob pressão reduzida, e depois foi deixado em contato com as soluções de 

NaOH 0,1 e 0,01 mol L-1 por 24 h. A Tabela 22 apresenta a eficiência de dessorção 

para os dois agentes dessorventes utilizados. 

Esses resultados mostram que a solução de NaOH, em ambas as 

concentrações, foi capaz de dessorver quase que totalmente os íons de As(V) do 

adsorvente e que, as eficiências de dessorção de ambas não diferenciam 
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estatisticamente. Portanto, indica-se o uso da solução mais diluída para economizar 

reagente e também evitar a geração de efluente de pH básico. 

Tabela 22 – Eficiência de dessorção de As(V) do material CEDA-As(V). 

Solução de dessorção  NaOH 0,1 mol L-1 NaOH 0,01 mol L-1 

Eficiência (%) 92 ± 3  93 ± 2 
 Fonte: Autoria própria. 

Considerando os resultados obtidos sugere-se que o mecanismo de 

dessorção seja de troca iônica, onde os íons de As(V) adsorvidos na superfície da 

CEDA são trocados por íons hidroxila em excesso, presentes em solução, que está 

de acordo com as hipóteses sugeridas pelos experimentos de adsorção e melhor 

discutidas a partir dos resultados da titulação calorimétrica isotérmica de CEDA com 

solução de As(V), seção 5.3.3. Massas do material dessorvido foram colocadas em 

contato com novas soluções de As(V) (59 mg L-1) para adsorção, a fim de avaliar a 

reutilização da CEDA. A solução para re-adsorção foi preparada nas mesmas 

condições das soluções utilizadas no carregamento da CEDA. Na Tabela 23 são 

apresentadas as capacidades de adsorção obtidas antes (qe,inicial) e após (qe,re-

adsorção) a dessorção e as porcentagens de re-adsorção obtidas. O balanço de massa 

das quantidades em mol de Cu(II) dessorvida, não dessorvidas e a que foi re-

adsorvida são apresentadas no Apêndice 1 na Tabela 28. 

Tabela 23 – Capacidades de adsorção antes e após a dessorção de As(V) em CEDA. 

Solução de dessorção qe,inicial / (mmol L
-1

) qe,re-adsorção /(mmol L
-1

) Re-adsorção / (%) 

NaOH 0,1 mol L
-1

 1,62 ± 0,04 1,33 ± 0,01 82,0 ± 0,5 

NaOH 0,01 mol L
-1

 1,65 ± 0,04 1,57 95,6 

Fonte: Autoria própria. 

A capacidade de re-adsorção foi menor do que a capacidade de adsorção 

inicial para as duas condições experimentais, o que já era esperado, levando em 

consideração que a eficiência de dessorção não foi de 100%. Observou-se um ciclo 

de dessorção-re-adsorção mais eficiente quando se utilizou a solução de dessorção 

NaOH 0,01 mol L-1, indicando que este é possivelmente o melhor agente de 

dessorção, dentre os estudados. Portanto, a CEDA pode ser reutilizada em 

processos de adsorção de As(V) sem muitas perdas. A maior eficiência de re-

adsorção da solução de NaOH mais diluída pode ser devido ao menor número de 

íons hidroxila ocupando os sítios de adsorção da CEDA, em comparação à quando 

se utilizou a solução de NaOH mais concentrada, onde um maior número de íons 

hidroxila ocuparam os sítios de adsorção da CEDA, dificultando a adsorção dos íons 
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As(V). Isso se deve ao fato do íon hidroxila ser uma base forte, e, portanto, um pior 

grupo abandonador. 

5.6.2. Dessorção e re-adsorção de Cu(II) 

O material foi previamente carregado com solução de Cu(II) (50 mg L-1) e a 

dessorção foi avaliada com uma solução de HCl 0,01 mol L-1. A porcentagem de 

dessorção (Edes) obtida foi de 66%, valor menor do que a percentagem de dessorção 

determinada para As(V) Essa observação é coerente com a sugestão de que as 

interações entre Cu(II) e CEDA são mais fortes do que as interações entre As(V) e 

CEDA, corroborando com os dados obtidos pelos resultados de calorimetria de 

titulação isotérmica discutidos na seção 5.3.4. Isso reforça a hipótese de que Cu(II) 

foi adsorvido por meio da formação de um complexo de esfera interna, enquanto 

As(V) foi adsorvido por meio de interações eletrostáticas. 

O material utilizado no experimento de dessorção foi colocado em contato 

com solução de Cu(II) (50 mg L-1) para avaliar a possibilidade de reutilização da 

CEDA. Na Tabela 24 são apresentadas as capacidades de adsorção antes (qe,inicial) 

e após (qe,re-adsorção) a dessorção, a eficiência de dessorção e a porcentagem de re-

adsorção obtida. O balanço de massa das quantidades em mol de Cu(II) dessorvida, 

não dessorvidas e a que foi re-adsorvida são apresentadas no Apêndice D na 

Tabela 29. 

Tabela 24 – Capacidades de adsorção antes e após a dessorção de cobre em CEDA e eficiência de 
dessorção. 

Solução de 
dessorção qe,inicial / (mmol L

-1
) 

Eficiência de 
dessorção / (%) 

qe,re-adsorção / (mmol L
-1

) 
Re-adsorção / 

(%) 

HCl 0,01 mol L 1,21 ± 0,01 66 ± 1 0,63 ± 0,04 53 ± 3 

  Fonte: Autoria própria. 

Devido à baixa percentagem de dessorção, a percentagem de re-adsorção 

não poderia ser muito elevada devido a 44% dos sítios de adsorção da CEDA 

estarem ocupados com Cu(II) e, portanto, estarem indisponíveis na re-adsorção. Em 

alguns sistemas, dependendo da natureza do adsorvente e do adsorvato, a espécie 

adsorvida pode favorecer a adsorção de mais adsorvato por meio, por exemplo, de 

um mecanismo de adsorção cooperativa.15 No entanto, para o sistema CEDA-Cu(II), 

esse comportamento pareceu não ocorrer e, uma vez que os sítios de adsorção 

estão parcialmente ocupados, a capacidade de re-adsorção de Cu(II) foi inferior à 

eficiência de dessorção. Todavia, a CEDA ainda poderia ser utilizada em mais ciclos 
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de adsorção-dessorção porque embora a sua eficiência de dessorção não seja tão 

elevada, a eficiência de re-adsorção foi similar à eficiência de dessorção, o que não 

inviabiliza seu reuso. 

5.7. Troca de íons 

5.7.1. Troca de cátions 

O experimento de troca de cátions foi realizado entre os íons Cd(II) e Cu(II). A 

CEDA foi carregada inicialmente com íons Cd(II) (com solução de Cd(II) 50 mg L-1) 

e, em seguida, o material CEDA-Cd(II) foi filtrado e seco em estufa sob pressão 

reduzida. O material seco foi colocado em contato com solução de Cu(II)  (100 mg L-

1). O estudo de troca de cátions foi realizado em pH 5,0, pois acima desse pH os 

metais formam hidroxicomplexos (Figuras 5 e 6) e, abaixo desse pH, a superfície da 

CEDA se encontra com o máximo de densidade de carga positiva líquida (Figura 

23), não sendo viável a adsorção desses cátions. A capacidade de adsorção de 

Cd(II) em CEDA (qe), a eficiência de dessorção dos íons Cd(II) da CEDA pelos íons 

Cu(II) e a capacidade de adsorção de Cu(II) após a dessorção de Cd(II) são 

apresentadas na Tabela 25. 

Tabela 25 – Capacidade de adsorção de Cd(II) em CEDA, eficiência de dessorção 
e capacidade de adsorção de Cu(II) após a dessorção. 

Cd(II) Cu(II) 

qe / (mmol g-1) Eficiência de dessorção / (%) qe / (mmol g-1) 

0,22 ± 0,01 42 ± 1 0,71 ± 0,02 
 Fonte: Autoria própria. 

Apenas 42% do Cd(II) adsorvido em CEDA foi dessorvido na presença de 

solução de Cu(II). Isso indica que quase 60% do Cd(II) adsorvido estava mais 

fortemente ligado aos sítios da CEDA e, por isso, não foi possível a dessorção 

desses íons em presença de Cu(II). Esse comportamento sugere que as principais 

forças responsáveis pela adsorção desse metal não são as interações eletrostáticas. 

Observou-se também que a quantidade de Cd(II) que foi dessorvida da superfície da 

CEDA foi muito menor do que a quantidade de Cu(II) que foi adsorvida 

posteriormente.  

O raio iônico do Cd(II) é maior do que o raio iônico do Cu(II) e, quanto maior o 

íon, menor a força de interação entre os átomos. O grau de hidratação diminui com o 

aumento do raio iônico, assim o raio de hidratação do Cd(II) é menor, sendo o raio 
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hidratado do Cd(II) de 500 pm e do Cu(II) de 600 pm. A constante de formação entre 

etilenodiamina e o Cu(II) é da ordem de 1020 e entre etilenodiamina e o Cd(II) é da 

ordem de 1013 e, a eletronegatividade de Cu(II) é mais elevada. O nitrogênio da 

amina é uma base dura e o Cd(II) é considerado um cátion mole, enquanto o Cu(II) é 

de dureza intermediária.  

Por último, existe a hipótese relacionada à secagem do material CEDA-Cd(II) 

antes do experimento de troca. A perda de moléculas de água de coordenação do 

Cd(II) durante a secagem da CEDA-Cd(II) pode ter fortalecido a ligação entre os íons 

Cd(II) e os sítios de adsorção de CEDA, fazendo com que a substituição dos íons 

Cd(II) pelos íons Cu(II) se tornasse energeticamente menos favorável. 

5.7.2. Toca de ânions 

O experimento de troca de ânions foi realizado entre os íons de As(V) e SO4
2-. 

Primeiramente a CEDA foi carregada com íons de As(V) (com solução de As(V) 

59 mg L-1) e, em seguida, o material CEDA-As(V) foi filtrado e seco em estufa sob 

pressão reduzida. Esse material foi colocado em contato com solução de sulfato de 

sódio (149 mg L-1). O estudo de troca de cátions foi realizado em pH 4,0, por ser o 

pH no qual as espécies de interesse, H2AsO4
- e SO4

2-, predominam (Figuras 4 e 7). 

A capacidade de adsorção de As(V) em CEDA (qe), a eficiência de dessorção de 

As(V) da CEDA pelos íons de SO4
2- e a capacidade de adsorção de SO4

2- após a 

dessorção de As(V) são apresentadas na Tabela 26. 

Tabela 26 – Capacidade de adsorção de As(V) em CEDA, eficiência de dessorção e 
capacidade de adsorção de SO4

2-
 após a dessorção. 

As(V) SO4
2- 

qe / (mmol g-1) Eficiência de dessorção / (%) qe / (mmol g-1) 

1,19 ± 0,08 89 ±4 1,15 ± 0,04 
 Fonte: Autoria própria. 

É perceptível a maior afinidade da CEDA pelos íons SO4
2- do que pelos íons 

de As(V), fato este já observado anteriormente nos estudos de adsorção 

multicomponente. Na presença de íons SO4
2-, cerca de 90% dos íons As(V) foram 

dessorvidos da superfície da CEDA, dando lugar para a adsorção dos íons SO4
2-, o 

que sugere a ocorrência de um mecanismo de troca iônica e corrobora com o efeito 

antagônico observado no estudo de adsorção bicomponente e no estudo de 

adsorção tricomponente de ânions, em que a presença de íons SO4
2- inibiu a 

adsorção de íons de As(V). Essa maior afinidade dos sítios da CEDA pelos íons 



 

 

134 

SO4
2- foi discutida na seção 5.5.1. Esses resultados também sugerem que íons de 

As(V) não estavam tão fortemente ligados à superfície da CEDA, o que nos sugere, 

mais uma vez, a hipótese de que esses íons são adsorvidos por interações 

eletrostáticas. 

6. Conclusões 

Sintetizou-se, com sucesso, um material versátil à base de celulose - 

modificada por meio da tosilação da celulose microcristalina e substituição do grupo 

tosila (Ts), ancorado à celulose, pela etilenodiamina (EDA) - capaz de remover 

simultaneamente, por adsorção, oxiânions de As(V) e cátions de Cu(II). 

Apenas um grupo hidroxila foi parcialmente substituído pelo Ts (grau de 

substituição em torno de 0,4) e cerca de 57% dos grupos Ts foram substituídos pela 

EDA, gerando um produto, CEDA, com 5,116 e 2,724 mmol g-1 de funções ácidas e 

básicas, respectivamente, determinadas por titulação condutimétrica. A inserção dos 

grupos Ts e EDA na matriz celulósica foi confirmada por meio dos espectros de FTIR 

e RMN de 13C no estado sólido empregando as técnicas de MC-CP e CPMAS. A 

reação de tosilação e aminação provocou uma redução no tamanho das fibras da 

celulose e a desintegração de sua estrutura fibrilar, e consequentemente, ocasionou 

numa menor estabilidade térmica da CEDA em relação à celulose microcristalina. 

Isso já era esperado devido à menor estabilidade térmica dos grupos amino em 

relação aos grupos hidroxila presentes na celulose. Esses resultados também 

confirmaram a modificação química da celulose. 

A máxima eficiência de adsorção da CEDA ocorreu em pH 3,0 para As(V) e 

5,5 para Cu(II), com valores máximos de adsorção de 1,62 mmol g-1 e 1,09 mmol g-1 

de As(V) e Cu(II), respectivamente. Esses valores foram próximos às capacidades 

máximas de adsorção previstas pelo modelo de Langmuir que foi o modelo que 

melhor ajustou os dados experimentais de equilíbrio. A cinética de adsorção de 

ambos os íons foi melhor descrita pelo modelo de PSO e, para ambos os íons, a 

difusão intrapartícula foi o mecanismo que controlou a taxa de adsorção, embora as 

constantes do modelo de difusão intrapartícula indicaram que a adsorção de As(V) 

pela CEDA foi cerca de dez vezes mais rápida do que a adsorção de Cu(II). 
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Os cátions Cd(II), Co(II), Ni(II) e Pb(II) interferiram na adsorção de Cu(II) pela 

CEDA, nas condições experimentais aplicadas assim como a presença de SO4
2- 

inibiu a adsorção de As(V).  

Os estudos de adsorção em função do pH, tempo e concentração sugerem 

que a adsorção de As(V) pela CEDA ocorreu predominantemente por interação 

eletrostática e, a de Cu(II), por formação de complexo de esfera interna. Essa 

hipótese foi reforçada pela calorimetria de titulação isotérmica, em que os valores de 

ΔadsH° de -32 kJ mol-1 para As(V) e -93 kJ mol-1 para Cu(II) revelaram a existência de 

um fenômeno físico para a adsorção de As(V) e químico para a adsorção de Cu(II). 

Ademais, os estudos de FTIR e adsorção sugerem que em baixas concentrações de 

Cu(II), não ocorre formação de complexo ou ela ocorre de forma pouco expressiva. 

Por outro lado, em altas concentrações de Cu(II), é formado o complexo bidentado. 

Os estudos de dessorção e re-adsorção também sugeriram que os íons de 

Cu(II) estão mais fortemente ligados à CEDA do que os íons de As(V), sendo a 

eficiência de dessorção entre 92 e 93% para As(V) e de 66% para Cu(II) e a 

eficiência de re-adsorção entre 82 e 95% para As(V) e de 53% para Cu(II). Portanto, 

a CEDA mostrou-se eficiente para a remoção de As(V) e Cu(II), além de poder ser 

reutilizada em mais ciclos de adsorção e dessorção. 
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8. Apêndice I 

Apêndice A – Gráfico de variação de entalpia molar de adsorção de As(V) e 

Cu(II) sobre a superfície do adsorvente CEDA em função do recobrimento da 

superfície (θ = qe/Qmáx).  

Figura 46 - Variação da entalpia molar de adsorção como uma função do recobrimento da superfície 
de CEDA por (□) As(V) e (○) Cu(II). 
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Apêndice B – Tabela com os valores de solubilidade do arsenato de cobre em 

função do pH. 

Tabela 27 - Solubilidade do arsenato de cobre em função do pH. 

pH S / (mmol/100 mL) [Cu2+] / (mmol/100 mL) [AsO4
3-] / (mmol/100 mL) 

0 664,655 1993,964 1329,309 

1 42,889 128,667 85,778 

2 3,221 9,664 6,442 

3 0,372 1,116 0,744 

4 0,056 0,168 0,112 

5 0,009 0,027 0,018 

5,5 0,004 0,011 0,007 

6 0,002 0,005 0,003 

7 0,001 0,002 0,001 

8 0,001 0,003 0,002 

9 0,006 0,019 0,012 

10 0,043 0,129 0,086 

11 0,530 1,591 1,061 

12 19,866 59,599 39,733 

13 2222,207 6666,620 4444,413 

14 476587,690 1429763,071 953175,381 

Apêndice C – Tabela com a quantidade de espécie de As(V) dessorvida, não 

dessorvida e re-adsorvida. 

Tabela 28 – Quantidade de espécie de As(V) dessorvida, não dessorvida da superfície da CEDA e 
quantidade re-adsorvida. 

Solução de 
dessorção 

As(V) dessorvido / 
mmol 

As(V) em CEDA / mmol As(V) re-adsorvido / mmol 

NaOH 0,1 mol L
-1

 0,0265±0,0007 0,0059±0,0008 0,0265 

NaOH 0,01 mol L
-1

 0,0275±0,0006 0,0056±0,0007 0,0313 

Apêndice D – Tabela com a quantidade de espécie de Cu(II) dessorvida, não 

dessorvida e re-adsorvida. 

Tabela 29 – Quantidade de espécie de Cu(II) dessorvida, não dessorvida da  superfície da CEDA e 
quantidade re-adsorvida. 

Solução de 
dessorção 

Cu(II) dessorvido / mmol Cu(II) em CEDA / mmol Cu(II) re-adsorvido / mmol 

HCl 0,1 mol L
-1

 0,0147±0,0006 0,0095±0,0006 0,01261±0,00003 
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