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RESUMO 

A poluição das águas superficiais e subterrâneas causada por metais tóxicos é uma séria 

preocupação global, tanto no âmbito ambiental quanto no que diz respeito à saúde humana. O 

excesso desses elementos em corpos d’água apresenta sérios riscos para as diversas formas de 

vida, inclusive a humana, devido à sua elevada toxicidade e carcinogenicidade, resultando em 

bioacumulação ao longo da cadeia alimentar. Dentre os métodos de remediação destes 

contaminantes, a adsorção é uma das técnicas que tem sido amplamente estudada devido à fácil 

implementação e elevada eficiência. Nos últimos anos, grandes esforços têm sido dedicados à 

busca de novos adsorventes derivados de biomassa vegetal, visto que estes materiais são de 

grande abundância na natureza, sendo que alguns deles são tratados como resíduos e 

descartados no meio ambiente. Este trabalho tem como objetivo a preparação de um adsorvente 

à base de bagaço de cana-de-açúcar (BSeP) utilizando dois anidridos (succínico e piromelítico) 

por meio de uma reação em única etapa para aplicação na remoção de íons Cu(II) e Zn(II) de 

soluções aquosas propositalmente contaminadas. A modificação química foi avaliada por meio 

de experimentos exploratórios e de um planejamento fatorial 23, cujas variáveis independentes 

foram temperatura (T), tempo de reação com anidrido succínico (tAS) e fração molar de anidrido 

succínico (χAS), sendo as variáveis resposta as capacidades de adsorção de Cu(II) e Zn(II). Estes 

experimentos apontaram para a melhor condição de síntese em 100ºC, 1 h de reação com 

anidrido succínico e χAS de 0,62. O bagaço de cana modificado foi caracterizado por ganho de 

massa, pHPCZ, análise elementar (C, H e N), espectroscopia na região do infravermelho, análise 

termogravimétrica, difração de raios-X, ressonância magnética nuclear de carbono 13 em 

estado sólido, microscopia eletrônica de varredura juntamente com espectrometria de energia 

dispersiva de raios-X. O adsorvente foi utilizado em experimentos de adsorção/dessorção mono 

e bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em batelada e em coluna de leito fixo. Os estudos de adsorção 

em batelada revelaram que o pH de melhor adsorção dos íons metálicos foi de 5,5. Os dados de 

cinética monocomponente foram modelados com os modelos de Boyd, difusão intrapartícula 

(DIP) e de difusão de superfície homogênea (HSDM) e as isotermas monocomponente foram 

modeladas com os modelos de Langmuir e Sips. As capacidades máximas de adsorção (Qmax) 

obtidas nos experimentos monocomponente foram de 1,19 e 0,95 mmol g-1 para Cu(II) e Zn(II), 

respectivamente. Foram realizados três ciclos de adsorção/dessorção monocomponente em 

coluna de leito fixo, os quais mostraram que a adsorção em contínuo de Cu(II) e Zn(II) é um 

processo de remediação tecnicamente viável. Os modelos de Thomas e Bohart-Adams foram 

utilizados para descrever a adsorção monocomponente em coluna de leito fixo com Qmax igual 



 

 

à 0,92 e 0,81 mmol g-1 para adsorção de Cu(II) e Zn(II), respectivamente. As medidas de 

calorimetria de titulação isotérmica e os parâmetros termodinâmicos indicaram que as variações 

de entalpia do processo de adsorção foram positivas, evidenciando um processo endotérmico e 

entropicamente dirigido. Estudos bicomponente em batelada foram realizados em três 

diferentes proporções molares de Cu(II) e Zn(II) (1:1, 3:1 e 1:3). Os dados de cinética e isoterma 

bicomponente foram modelados com os modelos de Corsel e RAST (Real Adsorbed Solution 

Theory), respectivamente. Os dados experimentais e os parâmetros obtidos nestes modelos 

demonstraram que a presença de Cu(II) influenciou antagonicamente na adsorção de Zn(II) em 

todas as proporções estudadas. Já a adsorção de Cu(II) em BSeP só foi afetada na proporção 

1:3 (Cu:Zn). A adsorção bicomponente em coluna de leito fixo também foi realizada nas três 

proporções Cu(II):Zn(II) e o modelo de difusão no filme e no poro foi ajustado às curvas de 

ruptura. Os experimentos de mistura mostraram que o Cu(II) possui maior afinidade pelos sítios 

de adsorção que o Zn(II), causando a substituição destes íons adsorvidos, caracterizando o 

fenômeno de overshooting. Os experimentos para determinação da estequiometria da adsorção 

mostraram que a adsorção de um íon metálico envolve a interação com dois sítios de adsorção. 

PALAVRAS-CHAVE: bagaço de cana-de-açúcar, modificação em única etapa, 

bifuncionalização, adsorção, metais tóxicos. 

  



 

 

ABSTRACT 

Pollution of surface and ground water caused by toxic metals is a serious global concern 

because it affects the environment and human health. The excess of these elements in water 

bodies poses serious risks to various forms of life, including humans, due their high toxicity 

and carcinogenicity, resulting in bioaccumulation through the food chain. Among the 

remediation methods for these contaminants, adsorption is one of the techniques that has been 

widely studied due to its easy implementation and high efficiency. In recent years, great efforts 

have been dedicated to the search for new adsorbents derived from plant biomass, since these 

materials are abundant in nature, and some of them are treated as wastes and disposed of in the 

environment. This thesis aimed to prepare a new adsorbent based on sugarcane bagasse using 

two carboxylic acid anhydrides (succinic and pyromellitic anhydrides) through a one-pot 

reaction to remove Cu(II) and Zn(II) ions from spiked aqueous solutions. The chemical 

modification of sugarcane bagasse was evaluated through exploratory experiments and a 23 

experimental design, whose independent variables were temperature (T), reaction time with 

succinic anhydride (tSA), and molar fraction of succinic anhydride (χSA). The response variables 

evaluated were adsorption capacities of Cu(II) and Zn(II). The best synthesis condition obtained 

by multivariate analysis was 100ºC, 1 h of reaction with succinic anhydride, and χSA of 0.62. 

The modified sugarcane bagasse was characterized by weight gain, pH of the point of zero 

charge, elemental analysis (C, H, and N), Fourier transform infrared spectroscopy, 

thermogravimetric analysis, X-ray diffraction, 13C solid-state nuclear magnetic resonance, 

scanning electron microscopy, and energy-dispersive X-ray spectroscopy. The adsorbent was 

used in mono and bicomponent adsorption/desorption experiments of Cu(II) and Zn(II) in batch 

and continuous (fixed-bed column). Batch adsorption studies revealed that the pH of maximum 

adsorption of metal ions was 5.5. Monocomponent kinetic data were adjusted with the Boyd, 

intraparticle diffusion (DIP), and homogeneous surface diffusion (HSDM) models and 

monocomponent isotherms were adjusted with the Langmuir and Sips models. The maximum 

adsorption capacities (Qmax) obtained in the monocomponent experiments were 1.19 and 

0.95 mmol g-1 for Cu(II) and Zn(II), respectively. Three single-component 

adsorption/desorption cycles were carried out in a fixed-bed column, which showed that the 

continuous adsorption of Cu(II) and Zn(II) is a technically viable remediation process. The 

Thomas and Bohart-Adams models were used to describe the monocomponent adsorption in a 

fixed-bed column, with Qmax values of 0.92 and 0.81 mmol g-1 for adsorption of Cu(II) and 

Zn(II), respectively. Isothermal titration calorimetry measurements indicated that the changes 



 

 

in enthalpy of adsorption were positive and the thermodynamic data of adsorption indicated 

that the adsorption process was endothermic and entropically driven. Bicomponent batch 

studies were carried out at three different molar ratios of Cu(II) and Zn(II) (1:1, 3:1, and 1:3). 

Kinetic and bicomponent isotherm data were adjusted with the Corsel and RAST (Real 

Adsorbed Solution Theory) models, respectively. The experimental data and the parameters 

obtained from these models demonstrated that the presence of Cu(II) ions had an antagonistic 

influence on the adsorption of Zn(II) in all molar ratios studied. The adsorption of Cu(II) on 

BSeP was only affected in the molar ratio of 1:3. Bicomponent adsorption in a fixed-bed 

column was also performed in the three Cu(II):Zn(II) molar ratios and the breakthrough curves 

were adjusted with film and pore diffusion model. Bicomponent experiments showed that 

Cu(II) had greater affinity by the adsorption sites than Zn(II), causing the replacement of 

previously adsorbed Zn(II) ions, leading to the overshooting phenomenon. Stoichiometric 

adsorption experiments showed that the adsorption of a metal ion involved the formation of an 

interaction with two adsorption sites. 

KEYWORDS: Sugarcane bagasse; One-pot reaction; Bi-functionalization; Adsorption; Toxic 

metals. 

  



 

 

Lista de Figuras 
Figura 3.1 – Arranjo estrutural da celulose, hemiceluloses e lignina em materiais 

lignocelulósicos ................................................................................................................ 10 

Figura 3.2 – Estrutura molecular da celulose ........................................................................... 11 

Figura 3.3 – Principais açúcares constituintes das hemiceluloses. ........................................... 12 

Figura 3.4 – Monômeros constituintes da lignina (a) Álcool p-cumarílico, (b) Álcool 

coniferílico e (c) Álcool sinapílico. .................................................................................. 13 

Figura 3.5 – Estrutura proposta para a lignina de madeira mole .............................................. 14 

Figura 3.6 – Esquema de um processo de adsorção líquido-sólido .......................................... 19 

Figura 3.7 – Etapas de difusão de um adsorvato no processo de adsorção .............................. 28 

Figura 3.8 - Perfis de concentração para a difusão no filme e na superfície de uma partícula 

esférica de adsorvente ....................................................................................................... 31 

Figura 3.9 – Curva de ruptura de um processo de adsorção em coluna de leito fixo ............... 38 

Figura 3.10 – (a) Esquema de um calorímetro de titulação isotérmica, (b) exemplo de um 

termograma obtido por ITC e (c) curva de obtida pela integração dos picos do termograma

 .......................................................................................................................................... 45 

Figura 5.1 – Estruturas dos anidridos (a) succínico e (b) piromelítico ..................................... 65 

Figura 5.2 – (a) Espectros de FTIR de BC, BSeP, BPeS, BS e BP, (b) destaque para a banda 

referente ao estiramento do grupo carbonila em BSeP, BPeS, BS e BP .......................... 66 

Figura 5.3 – Espectros de ressonância magnética de carbono 13 no estado sólido de BC, BSeP 

e BPeS .............................................................................................................................. 69 

Figura 5.4 – Gráfico de Pareto (a) qCu(II) e (b) qZn(II) ................................................................ 71 

Figura 5.5 – Gráficos de interação para adsorção de Cu(II) (a) tAS × χAS e (b) T × χAS (Continua)

 .......................................................................................................................................... 72 

Figura 5.6 – Superfícies de resposta e curvas de nível para qe,Cu(II) (a) tAS (h) × T (ºC) (χAS = 0,5); 

b) χAS × T (oC) (tAS = 3 h) e c) χAS × tAS (h) (T = 75ºC) (Continua) ................................. 73 

Figura 5.7 – Gráficos de interação para adsorção de Zn(II) (a) tAS × χAS, (b) T × χAS e (c) 

tAS × χAS × T ...................................................................................................................... 75 

Figura 5.8 – Superfícies de resposta para qZn(II) (a) tAS (h) × T (ºC) (χAS = 0,5); b) χAS × T (ºC) 

(tAS = 3 h) e c) χAS × tAS (h) (T = 75ºC) ............................................................................ 77 

Figura 5.9 – Perfis de desejabilidade maximizando as respostas de qCu(II) e qZn(II) 

simultaneamente ............................................................................................................... 78 



 

 

Figura 5.10 – Condições de reação para a modificação química do bagaço de cana-de-açúcar 

(BC) com os anidridos succínico (AS) e piromelítico (AP) ............................................. 79 

Figura 5.11 – Espectro de infravermelho (FTIR) de BC e BSeP ............................................. 81 

Figura 5.12 – Espectro de RMN de 13C de BC e BSeP ............................................................ 82 

Figura 5.13 – Proposta de estrutura química para o BSeP com base nos dados obtidos por 

MultiCP RMN 13C no estado sólido. Para o dímero celobiose n =1 ................................ 84 

Figura 5.14 – Distribuições de T2 para amostras de BC e BSeP. As linhas pretas indicam a 

distribuição obtida pelo procedimento ILT. Os componentes vermelho, verde e azul são 

atribuídos à microfibrila interna, à parede celular e aos espaços intersticiais do lúmen, 

respectivamente. O gráfico no canto superior esquerdo apresenta a média dos sinais CPMG 

para o BC (vermelho) e BSeP (azul) ................................................................................ 85 

Figura 5.15 – Curvas termogravimétricas (TGA) e primeira derivada da TG (DTG) para a 

decomposição térmica de (a) BC e (b) BSeP ................................................................... 87 

Figura 5.16 – Difratogramas de raios-X de BC e BSeP ........................................................... 89 

Figura 5.17 – Gráfico de ΔpH contra pHi para determinação do pHPCZ do BSeP .................... 90 

Figura 5.18 – Micrografias (MEV) de BC (a), (c) e (e) e de BSeP (b), (d) e (f) com aumento de 

60, 500 e 5.000×, respectivamente ................................................................................... 91 

Figura 5.19 – Efeito da dosagem de adsorvente na adsorção de Cu(II) em BSeP ([Cu(II)] = 

0,79 mmol L-1, 25ºC, 6 h, pH 5,5 e 130 rpm) ................................................................... 93 

Figura 5.20 – Curvas de distribuição de espécies de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em função do pH.

 .......................................................................................................................................... 95 

Figura 5.21 – Efeito do pH da solução na adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP ([Cu(II)] ou 

[Zn(II)] = 0,79 mmol L-1, 130 rpm, 25ºC, 6 h e pH 2 a 5,5) ............................................ 96 

Figura 5.22 – Gráfico de difusão intrapartícula para a adsorção de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em 

BSeP ([Cu(II)] ou [Zn(II)] = 0,79 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5)

 .......................................................................................................................................... 98 

Figura 5.23 – Gráfico de Boyd para (a) Cu(II) e (b) Zn(II) ...................................................... 99 

Figura 5.24 – Cinética de adsorção de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em BSeP ([Cu(II)] ou [Zn(II)] = 

0,79 mmol L-1 Cu(II) e Zn(II), 0,2 g L-1 BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5) ...................... 101 

Figura 5.25 – Capacidade de adsorção (qt) para (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em cada posição radial 

ao longo do tempo ([Cu(II)] ou [Zn(II)] = 0,79 mmol L-1 Cu(II) e Zn(II), 0,2 g L-1 BSeP, 

130 rpm, 25ºC e pH 5,5) ................................................................................................. 102 

Figura 5.26 – Isoterma de adsorção para adsorção de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em BSeP ([Cu(II)] 

ou [Zn(II)] = 0,03 a 3,3 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5) ........... 104 



 

 

Figura 5.27 – Variação de entalpia de adsorção de Cu(II) e Zn(II) em função do grau de 

recobrimento de BSeP (pH 5,5 a 25ºC). ......................................................................... 106 

Figura 5.28 – Espectros de FTIR de BSeP, BSeP-Cu(II), BSeP, BSeP-Zn(II) e BSeP-

Dessorvido ([Cu(II)] ou [Zn(II)] = 0,79 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 

5,5) .................................................................................................................................. 110 

Figura 5.29 – Espectros de FTIR de BSeP, BSeP-Cu(II), BSeP, BSeP-Zn(II) e BSeP-Na(I) 

([Cu(II)] ou [Zn(II)] = 0,79 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5) ..... 111 

Figura 5.30 – Tipos de arranjos para os complexos bidentados-mononucleares ................... 112 

Figura 5.31 – Micrografias (MEV-EDX) de BSeP carregado com (a) Cu(II) e (b) Zn(II) (100× 

de magnitude, [Cu(II)] ou [Zn(II)] = 0,79 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e 

pH 5,5) ............................................................................................................................ 113 

Figura 5.32 – Micrografias (MEV-EDX) e espectros de varredura da superfície de BSeP (2400 

divisões de ~1 μm cada) carregada com (a) Cu(II) e (b) Zn(II) ..................................... 113 

Figura 5.33 - Capacidades de adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP em função do pH para a 

adsorção bicomponente ([Cu(II)] = [Zn(II)] =  0,79 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 

25ºC e pH 2 a 5,5) .......................................................................................................... 115 

Figura 5.34 – Dados de capacidade de adsorção (qt) em função do tempo (t) para a adsorção 

bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em BSeP (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 1:3 (25ºC; 130 rpm; pH 

5,5 e 0,2 g L-1 de BSeP) (Continua) ............................................................................... 120 

Figura 5.35 – Dados de concentração superficial (Γt) em função do tempo (t) para a adsorção 

bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em BSeP modelados com o modelo de Corsel (a) 1:1, (b) 

3:1 e (c) 1:3 (25ºC; 130 rpm; pH 5,5 e 0,2 g L-1 de BSeP) (Continua) .......................... 121 

Figura 5.36 – Isotermas de adsorção mono e bicomponente em BSeP de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) 

(25ºC, 130 rpm, pH 5,5 e 0,2 g L-1 de BSeP) ................................................................. 123 

Figura 5.37 - Isotermas de adsorção bicomponente para a adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP 

nas proporções molares iniciais de (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 1:3 (pH 5,5, 25ºC, 130 rpm e 0,2 g 

L-1 de BSeP) ajustadas pelo modelo RAST (Continua) ................................................. 124 

Figura 5.38 – Gráficos de qe,calculado contra qe,experimental para o ajuste do modelo RAST aos dados 

experimentais das isotermas de adsorção bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em BSeP para 

as proporções molares: (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 1:3 (25ºC, 130 rpm, pH 5,5 e 0,2 g L-1 de 

BSeP) (Continua) ............................................................................................................ 127 

Figura 5.39 - Coeficientes de atividade (γ) para os sistemas de adsorção bicomponente em 

função das pressões de espalhamento (Ψ) nas proporções molares iniciais de Cu(II) e 



 

 

Zn(II) de (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 1:3. (25ºC, 130 rpm, pH 5,5 e 0,2 g L-1 de BSeP) (Continua)

 ........................................................................................................................................ 129 

Figura 5.40 – Coeficiente de atividade experimental para o Cu(II) em função do coeficiente de 

atividade experimental para o Zn(II) para a adsorção bicomponente em BSeP nas 

proporções molares: (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 1:3 (Continua) ............................................... 131 

Figura 5.41 – Curvas de ruptura para a adsorção de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em BSeP ([Cu(II)] 

ou [Zn(II)] = 1,4 mmol L-1, 25ºC, pH 5,5, fluxo ascendente, V̇ = 2,35 mL min-1 e 0,5 g de 

BSeP) .............................................................................................................................. 134 

Figura 5.42 – Ajustes das curvas de ruptura do primeiro ciclo de adsorção pelos modelos de 

Thomas e Bohart-Adams para a adsorção de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em BSeP ([Cu(II)] = 

[Zn(II)] = 1,4 mmol L-1, 25ºC, pH 5,5, fluxo ascendente, V̇ = 2,35 mL min-1 e 0,5 g de 

BSeP) .............................................................................................................................. 137 

Figura 5.43 – Curvas de ruptura experimentais e estimadas pelo modelo de difusão no filme e 

no poro para a adsorção monocomponente de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) e bicomponente de 

Cu(II) e Zn(II) em BSeP nas proporções molares (c) 1:1, (d) 3:1 e (e) 1:3 de Cu(II):Zn(II) 

(25ºC, pH 5,5, V̇ = 2,35 mL min-1 e 0,5 g de BSeP) (Continua) .................................... 139 

Figura 5.44 – Curvas de concentração em função do tempo de operação obtidas na troca iônica 

de Na(I) por (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em BSeP (25ºC, V̇ = 2,35 mL min-1, [Na(I)] = 0,01 mol 

L-1, [Cu(II)] ou [Zn(II)] = 1,4 mmol L -1 e 0,5 g de BSeP) ............................................ 145 

Figura 5.45 – Esquema representativo da adsorção dos íons metálicos em BSeP ................. 146 

  



 

 

Lista de Tabelas 
Tabela 3.1 – Constituição química de alguns materiais lignocelulósicos ................................ 11 

Tabela 3.2 – Bagaço de cana-de-açúcar modificado com diversos agentes modificantes para 

remoção de poluentes. (Continua) .................................................................................... 15 

Tabela 3.3 – Principais fontes e toxicidade de íons metálicos ................................................. 16 

Tabela 3.4 – Padrões de lançamento de metais tóxicos em corpos d’água .............................. 17 

Tabela 3.5 – Principais características dos tipos de adsorção .................................................. 20 

Tabela 4.1 – Variáveis independentes e níveis avaliados ......................................................... 48 

Tabela 4.2 - Parâmetros operacionais e as características da coluna de leito fixo empacotada 

com BSeP ......................................................................................................................... 63 

Tabela 5.1 – Delineamento experimental do planejamento fatorial 23 ..................................... 70 

Tabela 5.2 – Capacidades de adsorção de Cu(II) e Zn(II) preditas pelo planejamento e aquelas 

obtidas experimentalmente ............................................................................................... 79 

Tabela 5.3 – Resultados da análise elementar de C, H e N ...................................................... 80 

Tabela 5.4 – Valores de T2 e áreas relativas (%) para cada deconvolução das distribuições de 

T2 ....................................................................................................................................... 86 

Tabela 5.5 – Dados termogravimétricos para decomposição térmica de BC e BSeP .............. 88 

Tabela 5.6 – Propriedades texturais de BC e BSeP .................................................................. 92 

Tabela 5.7 – Resultados da regressão não linear para a adsorção dos íons metálicos em BSeP 

([Cu(II)] ou [Zn(II)] = 0,79 mmol L-1 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5) ........ 97 

Tabela 5.8 – Resultados da modelagem das isotermas de adsorção dos íons metálicos em BSeP 

([Cu(II)] ou [Zn(II)] =  0,03 a 3,3 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5)

 ........................................................................................................................................ 105 

Tabela 5.9 – Parâmetros termodinâmicos de adsorção dos íons metálicos em BSeP a 25ºC 108 

Tabela 5.10 – Eficiência de dessorção dos metais Cu(II) e Zn(II) em BSeP ......................... 109 

Tabela 5.11 – Parâmetros de cinética experimentais e estimados pelo modelo de Corsel para a 

adsorção bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em BSeP (0,2 g L-1 de BSeP, pH 5,5, 25ºC e 

130 rpm) ......................................................................................................................... 119 

Tabela 5.12 - Parâmetros experimentais mono e bicomponente das isotermas de adsorção de 

Cu(II) e Zn(II) em BSeP e parâmetros estimados pelo modelamento das isotermas 

bicomponente usando o modelo RAST (25ºC, 130 rpm, pH 5,5 e 0,2 g L-1 de BSeP) .. 126 

Tabela 5.13 – Valores dos parâmetros de ajuste do modelo de Wilson aos sistemas de adsorção 

bicomponente em diferentes proporções molares, com Cu(II) = 1 e Zn(II) = 2 ............ 132 



 

 

Tabela 5.14 – Eficiências de dessorção e re-adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP em sistema 

bicomponente ([Cu(II)] = [Zn(II)] = 0,79 mmol L-1, [HNO3] = 0,5 mol L-1, 25ºC, 130 rpm)

 ........................................................................................................................................ 133 

Tabela 5.15 – Resultados das capacidades máximas de adsorção obtidas em cada ciclo para a 

adsorção em coluna de leito fixo de Cu(II) e Zn(II) em BSeP ([Cu(II)] ou [Zn(II)] = 1,4 

mmol L-1, 25ºC, pH 5,5, fluxo ascendente, V̇ = 2,35 mL min-1 e 0,5 g de BSeP) .......... 135 

Tabela 5.16 – Parâmetros obtidos pelos ajustes dos modelos de Thomas e Bohart-Adams às 

curvas de ruptura ([Cu(II)] ou [Zn(II)] = 1,4 mmol L-1, 25ºC, pH 5,5, fluxo ascendente, V̇ 

= 2,35 mL min-1 e 0,5 g de BSeP) .................................................................................. 135 

Tabela 5.17 - Capacidades máximas de adsorção e tempos de ruptura obtidos na adsorção em 

coluna de leito fixo (25ºC, pH 5,5, fluxo ascendente, V̇ = 2,35 mL min-1 e 0,5 g de BSeP)

 ........................................................................................................................................ 142 

Tabela 5.18 – Resultado do modelamento dos dados de adsorção mono e bicomponente de 

Cu(II) e Zn(II) pelo modelo de difusão no filme e no poro em coluna de leito fixo (25ºC, 

pH 5,5, fluxo ascendente, V̇ = 2,35 mL min- 1 e 0,5 g de BSeP) .................................... 142 

Tabela 5.19 – Dados comparativos de processos de adsorção de Cu(II) e de Zn(II) em batelada 

e em contínuo em diferentes bioadsorventes encontrados na literatura (continua) ........ 149 

  



 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVEATURAS 

AF Anidrido ftálico  
AGU Unidade de β-D-anidroglicopiranose 
AP Anidrido piromelítico 
AS Anidrido succínico 
AT Anidrido trimelítico  
B Constante de Boyd 
b  Constante de afinidade de Langmuir 
BC Bagaço de cana-de-açúcar 
Bi Parâmetro adimensional de Biot 
BSeP Bagaço de cana modificado com os anidridos succínico e piromelítico 

c*pi Parâmetro adimensional de concentração do componente i no poro 

Ce Concentração de adsorvato no equilíbrio termodinâmico 
CHN Análise elementar de Carbono, Hidrogênio e Nitrogênio  
Ci Concentração do componente i 
Ci0 Concentração inicial do componente i  
Cpi Concentração do componente i no poro 
cpi Parâmetro adimensional de concentração do soluto i na fase sólida 
δ Espessura da camada limite 
DL Coeficiente de dispersão axial 
Dp Coeficiente de difusão no poro 
DRX Difração de raios-X  
Ds Coeficiente de difusão na superfície 
EDX Espectrometria de energia dispersiva de raios-X 
ξi Constante adimensional do modelo de difusão no filme e no poro 
f Fração dos sítios ocupados 
FAAS Espectroscopia de absorção atômica de chama 
FTIR Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier  
γ Coeficiente de atividade 
γc Constante de associação do modelo de Corsel 
HSDM Modelo de difusão de superfície homogênea 
IAST Ideal Adsorbed Solution Theory 
Ie Força iônica 
ITC Calorimetria de titulação isotérmica (Isothermal titration calorimetry) 
J função da equação de Thomas 
kd,1 Taxa de difusão no filme do modelo de difusão intrapartícula 
kd,2 Taxa de difusão intrapartícula do modelo de difusão intrapartícula 
k(Г)off  Velocidade de dessorção do modelo de Corsel 
k(Г)on   Velocidade de adsorção do modelo de Corsel 

 int
onk  

 

Constante de velocidade de adsorção intrínseca do modelo de Corsel 
 int

offk  
 

Constante de velocidade de dessorção intrínseca do modelo de Corsel 
Kads Constante de equilíbrio para o processo de adsorção 



 

 

kB-A Constante de velocidade de adsorção de Bohart-Adams 
Kdes Constante de equilíbrio para o processo de dessorção 
kf Coeficiente de difusão externa 
ki Constante de velocidade de difusão intrapartícula  
kTh Constante de velocidade de adsorção de Thomas 
m Massa 
MEV Microscopia eletrônica de varredura 
n Parâmetro de heterogeneidade de Sips 
ṅ Taxa de transferência de massa 
nT,COOH Número de funções ácido carboxílico  
ni Constante adimensional do modelo de difusão no filme e no poro 
P Pressão 
Pe Parâmetro adimensional de Peclet 
pH Potencial hidrogeniônico  
pHPCZ pH do ponto de carga zero  
qe Capacidade de adsorção no equilíbrio termodinâmico 
Qmax Capacidade máxima de adsorção 
qT Capacidade de adsorção total 
R Raio 
r Parâmetro adimensional para o raio 
RAST Real Adsorbed Solution Theory 
RMN Ressonância Magnética Nuclear 
ρp Densidade da partícula de adsorvente 
rp Raio da partícula 
T Temperatura 
t tempo 
τ Parâmetro adimensional do tempo (tempo espacial) 
TGA Análise termogravimétrica 
vads Velocidade de adsorção 
vdes velocidade de dessorção 
x fração molar 
X Parâmetro adimensional para concentração de adsorvato na fase líquida  
Xs Parâmetro adimensional para a concentração de adsorvato na camada limite 
Ψ Pressão de espalhamento 
Y Parâmetro adimensional para a capacidade de adsorção 
Z coordenada axial 
z coordenada axial adimensional 
ΔadsGº Variação da energia livre de Gibbs padrão do processo de adsorção 
ΔadsHº Variação de entalpia padrão do processo de adsorção 
ΔadsH Variação de entalpia do processo de adsorção 
ΔadsSº Variação de entropia padrão do processo de adsorção 
χAS Fração molar de anidrido succínico  

Г(t) 
Concentração superficial de soluto dependente do tempo do modelo de 
Corsel 

  



 

 

 

Subscritos  
0 inicial 
ads adsorção 
AS Anidrido succínico 
BSeP Bagaço de cana modificado com os anidridos succínico e piromelítico 
des dessorção 
E equilíbrio termodinâmico 
est estimado pelo modelo 
exp experimental 
i Componente i 
máx Máxima 
R RAST 
S Superficial 
t Tempo 

  



 

 

2 

SUMÁRIO 

1 Introdução ............................................................................................................. 6 

2 Hipóteses e Objetivos ........................................................................................... 8 

2.1 Hipóteses .................................................................................................................. 8 

2.2 Objetivo Geral ......................................................................................................... 8 

2.3 Objetivos Específicos .............................................................................................. 8 

3 Revisão Bibliográfica .......................................................................................... 10 

3.1 Biomassa lignocelulósica ...................................................................................... 10 

3.1.1 Celulose.............................................................................................................. 11 

3.1.2 Hemiceluloses .................................................................................................... 12 

3.1.3 Lignina ............................................................................................................... 13 

3.2 Bagaço de cana-de-açúcar .................................................................................... 14 

3.3 Íons metálicos tóxicos ........................................................................................... 16 

3.3.1 Cobre ................................................................................................................. 17 

3.3.2 Zinco .................................................................................................................. 18 

3.4 Adsorção ................................................................................................................ 19 

3.4.1 Adsorção em batelada ...................................................................................... 21 

3.4.2 Isotermas de adsorção ...................................................................................... 21 
3.4.2.1 Modelo de Langmuir ................................................................................................. 22 
3.4.2.1 Modelo de Sips .......................................................................................................... 23 

3.4.3 Isotermas de adsorção bicomponente ............................................................. 24 
3.4.3.1 Modelo RAST ........................................................................................................... 24 

3.4.4 Cinética de adsorção ........................................................................................ 27 
3.4.4.1 Modelo de Weber e Morris ........................................................................................ 29 
3.4.4.2 Modelo de Boyd ........................................................................................................ 29 
3.4.4.3 Modelo de difusão de superfície homogênea (HSDM) ............................................. 30 

3.4.5 Modelo de cinética bicomponente ................................................................... 35 

3.5 Adsorção em coluna de leito fixo ......................................................................... 37 
3.5.1.1 Modelamento da curva de ruptura ............................................................................. 38 

3.5.1.1.1 Modelo de Bohart-Adams .................................................................................. 39 
3.5.1.1.2 Modelo de Thomas ............................................................................................ 39 
3.5.1.1.1 Modelo de difusão no filme e no poro .............................................................................. 40 

3.6 Calorimetria de titulação isotérmica ................................................................... 44 

4 Material e Métodos ............................................................................................. 46 

4.1 Material ................................................................................................................. 46 

4.2 Purificação dos reagentes ..................................................................................... 46 



 

 

3 

4.3 Modificação química do bagaço de cana-de-açúcar .......................................... 46 

4.3.1 Preparação do bagaço de cana ........................................................................ 46 

4.3.2 Preparação do bagaço de cana quimicamente modificado ........................... 47 
4.3.2.1 Experimentos de triagem ........................................................................................... 47 
4.3.2.2 Avaliação das variáveis experimentais ...................................................................... 47 
4.3.2.3 Estudos de adsorção com os adsorventes obtidos no planejamento experimental ..... 48 
4.3.2.4 Síntese do adsorvente BSeP em maior escala ............................................................ 49 

4.4 Caracterização do material adsorvente .............................................................. 49 

4.4.1 Ganho de massa (gm) ....................................................................................... 49 

4.4.2 Grau de funcionalização (nT,COOH) .................................................................. 49 

4.4.3 Análise elementar de C, H e N (CHN) ............................................................ 50 

4.4.4 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 50 

4.4.5 Análise de difração de raios-X (DRX) ............................................................ 50 

4.4.6 Determinação do ponto de carga zero (pHPCZ) .............................................. 50 

4.4.7 Análise Termogravimétrica (TGA) ................................................................. 51 

4.4.8 Ressonância Magnética Nuclear de carbono 13 no estado sólido (RMN de 
13C) 51 

4.4.9 Relaxometria de RMN ..................................................................................... 52 

4.4.10 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) ................................................. 52 

4.4.11 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) ............................... 52 

4.4.12 Determinação da área superficial específica e distribuição e tamanho de 

poros 53 

4.5 Estudos de adsorção monocomponente em batelada ......................................... 53 

4.5.1 Estudo em função da dosagem de adsorvente ................................................ 53 

4.5.2 Estudo em função do tempo (cinética) ............................................................ 54 

4.5.3 Estudo em função do pH da solução ............................................................... 54 

4.5.4 Isotermas de adsorção ...................................................................................... 54 

4.5.5 Estudos de dessorção ........................................................................................ 55 

4.5.6 Re-adsorção em materiais dessorvidos ........................................................... 56 

4.6 Calorimetria de titulação isotérmica ................................................................... 57 

4.7 Determinação dos parâmetros termodinâmicos de adsorção ........................... 58 

4.8 Estudos de adsorção bicomponente em batelada ............................................... 59 

4.8.1 Adsorção bicomponente em função do pH ..................................................... 59 

4.8.2 Adsorção bicomponente em função do tempo de contato ............................. 60 

4.8.3 Isotermas de adsorção bicomponente ............................................................. 60 

4.8.4 Estudos de dessorção e re-adsorção bicomponente ....................................... 60 



 

 

4 

4.9 Adsorção e dessorção monocomponente em coluna de leito fixo ...................... 60 

4.10 Adsorção e dessorção bicomponente em coluna de leito fixo ............................ 63 

4.11 Determinação da estequiometria de adsorção .................................................... 64 

5 Resultados e discussões ...................................................................................... 65 

5.1 Síntese do adsorvente BSeP ................................................................................. 65 

5.1.1 Experimentos exploratórios das condições de síntese ................................... 65 

5.1.2 Planejamento experimental fatorial de síntese do adsorvente ..................... 69 

5.2 Caracterização do adsorvente BSeP ................................................................... 79 

5.2.1 Análise elementar de C, H e N ......................................................................... 79 

5.2.2 Ganho de massa e número de grupos funcionais ........................................... 80 

5.2.3 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 81 

5.2.4 Ressonância Magnética Nuclear de carbono 13 no estado sólido (RMN de 
13C) 82 

5.2.5 Relaxometria ..................................................................................................... 84 

5.2.6 Análise termogravimétrica (TGA) .................................................................. 86 

5.2.7 Difração de raios-X (DRX) .............................................................................. 88 

5.2.8 Ponto de Carga Zero (pHPCZ) .......................................................................... 89 

5.2.9 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) ................................................. 90 

5.2.10 Determinação da área superfície específica e distribuição de tamanho de 

poros 92 

5.3 Estudos de adsorção monocomponente em batelada ......................................... 93 

5.3.1 Efeito da dosagem de BSeP .............................................................................. 93 

5.3.2 Efeito do pH da solução na adsorção dos íons metálicos .............................. 94 

5.3.3 Cinética de adsorção ........................................................................................ 96 

5.3.4 Isotermas de adsorção .................................................................................... 103 

5.3.5 Calorimetria de titulação isotérmica ............................................................ 105 

5.3.6 Termodinâmica do processo de adsorção ..................................................... 107 

5.3.7 Estudos de reutilização do adsorvente .......................................................... 109 
5.3.7.1 Análise do adsorvente BSeP carregado com íons metálicos por FTIR .................... 109 

5.3.8 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) ............................. 112 

5.4 Estudos de adsorção bicomponente em batelada ............................................. 114 

5.4.1 Adsorção bicomponente em função do pH ................................................... 114 

5.4.2 Adsorção bicomponente em função do tempo de contato ........................... 115 

5.4.3 Isotermas de adsorção bicomponente ........................................................... 123 

5.4.1 Estudos de dessorção e re-adsorção bicomponente ..................................... 133 



 

 

5 

5.5 Adsorção em coluna de leito fixo ....................................................................... 133 

5.5.1 Adsorção monocomponente ........................................................................... 133 

5.5.2 Adsorção bicomponente ................................................................................. 138 

5.5.3 Estequiometria da adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP ........................... 143 

5.6 Comparação com adsorventes disponíveis na literatura ................................. 146 

6 Conclusões ......................................................................................................... 151 

7 Considerações finais ......................................................................................... 153 

8 Trabalhos futuros ............................................................................................. 155 

9 Referências ........................................................................................................ 156 

 

  



 

 

6 

1 Introdução 
Nos últimos anos houve um grande crescimento populacional acompanhado de um 

desenvolvimento industrial acelerado. Apesar da qualidade de vida humana ter melhorado 

substancialmente ao longo dos anos, esse desenvolvimento trouxe problemas que podem se 

agravar no futuro como a poluição ambiental, a carência de alimentos e de energia. Com a 

escassez das reservas de petróleo e a iminência das mudanças climáticas, as energias renováveis 

surgem como uma importante alternativa ao futuro do planeta para suprir as necessidades 

energéticas da atual geração e das futuras gerações (JACOB et al., 2018).  

O aproveitamento de biomassa lignocelulósica tem sido apresentado como uma solução 

alternativa para tais problemas. Um dos subprodutos lignocelulósicos mais abundantes 

proveniente de processos agroindustriais é o bagaço de cana-de-açúcar. O Brasil é considerado 

um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. De acordo com levantamento 

realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a produção de cana-de-

açúcar referente à safra 2019/20 foi de 642,72 milhões de toneladas de cana-de-açúcar até 

dezembro de 2019 (CONAB, 2020). Essa elevada produção de cana-de-açúcar leva a uma 

grande geração de bagaço proveniente da produção de açúcar e de álcool, haja visto que 250-

280 kg de bagaço contendo 50% de umidade são produzidos por tonelada de cana-de-açúcar 

moída.  

Por ser uma matéria prima renovável e biodegradável, constituída por macromoléculas 

ricas em grupos hidroxilas passíveis de modificação química, o bagaço de cana-de-açúcar 

apresenta-se como um subproduto de grande potencial de utilização para a obtenção de novos 

materiais (RAMOS et al., 2015). Além do problema energético atrelado ao crescimento 

populacional, a contaminação do meio ambiente também se torna um problema iminente 

(MASINDI e MUEDI, 2018). 

Durante o último século a mineração, o refino de petróleo, a galvanoplastia, a fundição, 

os fertilizantes, os pesticidas, os curtumes, a fabricação de papel e as indústrias de eletrônicos 

foram responsáveis pela liberação de grandes quantidades de metais tóxicos e hidrocarbonetos 

oriundos de petróleo no ecossistema natural, os quais têm sido apontados como causadores da 

interrupção das funções fisiológicas de alguns microrganismos em sistemas biológicos (JACOB 

et al., 2018). A contaminação de corpos d’água por íons metálicos tóxicos tornou-se um grave 

problema ambiental nas últimas décadas devido à elevada toxicidade, carcinogenicidade e não 

degradabilidade desses poluentes. Metais tóxicos como chumbo (Pb), mercúrio (Hg), cádmio 

(Cd), cromo (Cr), zinco (Zn), cobre (Cu) e níquel (Ni) são prejudiciais à vida aquática e causam 
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uma variedade de doenças e distúrbios à medida que se acumulam no corpo humano por meio 

da cadeia alimentar (MASINDI e MUEDI, 2018).  

Inúmeras tecnologias são utilizadas para a remediação de íons metálicos de águas 

residuais, tais como precipitação na forma de hidróxidos, separação por membranas (micro e 

nanofiltração), coagulação-floculação, adsorção, técnicas eletroquímicas e oxidação (GUPTA 

et al., 2013; MALIK e SANYAL, 2004). 

A adsorção utilizando adsorventes obtidos de biomassa lignocelulósica tem sido 

considerada como uma das técnicas mais promissoras para a remoção de íons metálicos de 

águas residuais, uma vez que esses materiais são obtidos como subprodutos de processos. Além 

disso, o processo de adsorção oferece flexibilidade na operação, sendo que em muitos casos o 

efluente tratado é adequado para reuso, livre de cor e odor. Por ser um processo reversível, sua 

regeneração possibilita uma maior economia na operação (O'CONNELL; BIRKINSHAW e 

O'DWYER, 2008). 

Existem na literatura diversos estudos de síntese de adsorventes utilizando bagaço de 

cana de açúcar para utilização na adsorção de íons metálicos em solução (GUSMAO et al., 

2013; HARRIPERSADTH et al., 2020; LAL HOMAGAI; GHIMIRE e INOUE, 2010; 

RAMOS et al., 2016; YU et al., 2015). Adicionalmente, pesquisas recentes voltadas para a 

inserção de mais de um tipo de grupo funcional na estrutura do adsorvente têm sido realizadas 

para produzir adsorventes capazes de interagir com diferentes adsorvatos em maiores faixas de 

pH (ALMEIDA et al., 2016; MOREIRA et al., 2018; WANG et al., 2015). Estas modificações 

são realizadas em várias etapas para que os agentes modificadores sejam adicionados 

efetivamente, demandando operações de lavagem e secagem do material entre as etapas de 

inserção, exigindo um consumo maior de reagentes e energia. 

Dessa maneira, este trabalho teve como objetivo a modificação química do bagaço de 

cana de açúcar com diferentes anidridos em uma reação em uma única etapa (one-pot), 

demandando uma menor quantidade de operações unitárias, produzindo um adsorvente a base 

de um subproduto da indústria sucroalcooleira para a utilização na remediação de efluentes 

contendo íons metálicos.  
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2 Hipóteses e Objetivos 

2.1 Hipóteses 
Esta tese se alicerça nas seguintes hipóteses: 

1) A bifuncionalização do bagaço de cana-de-açúcar com dois anidridos de ácido 

carboxílico diferentes pode ser realizada por meio de uma reação em uma única 

etapa, possibilitando a inserção de grupos ácido carboxílico na estrutura do bagaço 

de cana; 

2) Sítios de adsorção com diferentes propriedades físico-químicas podem interagir de 

maneira diferente com diferentes íons metálicos, possibilitando assim a adsorção 

seletiva dos adsorvatos em solução; 

3) A adsorção/dessorção dos íons metálicos utilizando grupos carboxilato é do tipo 

troca iônica, o que permite a regeneração do adsorvente, possibilitando assim sua 

reutilização em vários ciclos de adsorção. 

2.2 Objetivo Geral 
Este trabalho teve como objetivo a preparação de um adsorvente bifuncionalizado à base 

de bagaço de cana-de-açúcar utilizando os anidridos succínico e piromelítico em uma reação 

de uma única etapa (one-pot) e avaliação de sua aplicação na remoção de íons metálicos Cu(II) 

e Zn(II) em batelada e em contínuo (coluna de leito fixo). 

2.3 Objetivos Específicos 

• Modificar o bagaço de cana-de-açúcar com ambos os anidridos de ácido carboxílico 

e quantificar a extensão da modificação por técnicas espectroscópicas; 

• Avaliar a influência da temperatura (T), do tempo de reação com anidrido succínico 

(tAS) e da fração molar de anidrido succínico (χAS) na modificação química do 

bagaço de cana-de-açúcar; 

• Determinar as melhores condições de adsorção de Cu(II) e Zn(II) utilizando o 

bagaço de cana modificado com anidrido succínico e piromelítico (BSeP) avaliando 

o efeito da dosagem de adsorvente, do tempo de contato, do pH da solução aquosa 

e da concentração inicial de íon metálico em solução para a adsorção em batelada; 

• Estudar os mecanismos de transferência de massa e as interações envolvidas no 

processo de adsorção com base em estudos de cinética, de equilíbrio e de 

calorimetria de titulação isotérmica; 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• Avaliar a utilização do adsorvente BSeP em coluna de leito fixo para a adsorção de 

íons metálicos e a possibilidade de sua reutilização em sucessivos ciclos de 

adsorção-dessorção; 

• Avaliar a adsorção de Cu(II) e Zn(II) em solução aquosa bicomponente em 

diferentes proporções (1:1, 3:1 e 1:3) em batelada e em coluna de leito fixo.  
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3 Revisão Bibliográfica 

3.1 Biomassa lignocelulósica 
A biomassa lignocelulósica é um recurso renovável de origem vegetal, sendo a fonte 

mais importante de biomassa para a produção de combustíveis, energia e materiais com 

aplicações tecnológicas. Os materiais lignocelulósicos são constituídos de estruturas de elevada 

rigidez e fibrosas, formadas pelos polissacarídeos celulose e hemiceluloses intercalados por 

uma macromolécula complexa constituída de álcoois aromáticos denominada lignina (CHEN, 

2014). Atualmente, o desenvolvimento de tecnologias para a conversão de biomassa 

lignocelulósica em produtos químicos e polímeros ainda é um desafio devido principalmente 

às propriedades inerentes da biomassa lignocelulósica, que a torna resistente a diferentes 

processos de conversão, incluindo físicos, químicos e biológicos (GE et al., 2018). 

A celulose é o constituinte majoritário da biomassa lignocelulósica compreendendo de 

30 a 50% de sua composição em massa. As hemiceluloses representam uma porção menor entre 

20 e 35%, e a lignina é responsável pelos 15% a 30% restantes da biomassa. Ainda podem estar 

presentes componentes minoritários conhecidos como “extrativos” e compostos inorgânicos. 

Uma possibilidade de arranjo estrutural básico entre os três componentes majoritários de uma 

biomassa lignocelulósica é apresentada na Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Arranjo estrutural da celulose, hemiceluloses e lignina em materiais lignocelulósicos 

 
Fonte: Volynetsç Ein-Mozaffari e Dahman (2017). 

A composição desses constituintes pode variar de uma espécie de planta para outra. As 

madeiras duras, por exemplo, têm quantidades maiores de celulose, enquanto a palha e as folhas 

do trigo têm mais hemiceluloses. A composição química de alguns materiais lignocelulósicos 
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é apresentada na Tabela 3.1. Além disso, as proporções entre vários constituintes dentro de uma 

única planta variam com a idade, estágio de crescimento e outras condições (BAJPAI, 2016). 

Tabela 3.1 – Constituição química de alguns materiais lignocelulósicos 

Constituintes Madeira dura 
(Eucalipto) 

Madeira mole  
(Pinheiro) 

Bagaço de  
cana-de-açúcar 

Palha de 
milho 

Celulose (%) 34 - 48 40 - 45 30 - 39 45 
Hemiceluloses (%) 20 - 25 10 - 13 24 - 30 35 

Lignina (%) 20 - 29 26 - 34 18 - 22 15 
Fonte: Klemm (2005). 

3.1.1 Celulose 
A celulose é o principal constituinte da parede celular das plantas estando presente 

também na constituição de bactérias, fungos e algas. Por esse motivo, a celulose constitui o 

material polimérico mais abundante disponível na natureza (CHEN, 2014). A celulose é um 

homopolímero linear constituído de unidades de β-D-anidroglicopiranose (AGU) unidas por 

ligações glicosídicas do tipo β(1→4). As microfibrilas de celulose são em geral independentes, 

mas a sua ultraestrutura é formada em grande parte por ligações covalentes, ligações de 

hidrogênio e interações de van der Waals (HOKKANEN; BHATNAGAR e SILLANPAA, 

2016). A estrutura molecular da celulose é apresentada na Figura 3.2. 

Figura 3.2 – Estrutura molecular da celulose 
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Fonte: Klemm (2005). 

O comprimento da cadeia de celulose depende da quantidade de unidades de AGU, e 

esse comprimento é denominado grau de polimerização (GP) que é dependente da origem e do 

tratamento da matéria-prima para o isolamento da celulose. O grau de polimerização das 

cadeias de celulose na natureza varia de 10.000 AGUs em madeira a 15.000 AGUs em algodão. 

A estrutura molecular da celulose lhe confere propriedades características tais como 

hidrofilicidade, quiralidade, degradabilidade e ampla variabilidade química devido à elevada 

reatividade dos grupos hidroxila (KLEMM et al., 1998). 
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Cada unidade de β-D-anidroglucose da celulose possui três hidroxilas ativas, sendo uma 

primária (C6) e duas secundárias (C2 e C3). Em decorrência destas hidroxilas, a celulose pode 

sofrer uma série de reações químicas como esterificação e eterificação, por exemplo, acetilação, 

carboximetilação, dentre outras. A reatividade destes grupos hidroxila pode sofrer influência 

de ligações de hidrogênio formada entre os monômeros da celulose, especialmente as formadas 

pela hidroxila secundária em C3 com o oxigênio do anel adjacente. Outro fator relevante na 

reatividade das hidroxilas são os efeitos estéricos. Por conta do menor impedimento estérico, a 

reatividade dos grupos hidroxila primários (C6) é maior do que para os grupos hidroxila 

secundários e, desta maneira, de forma geral, a reatividade da hidroxila em C6 frente a um 

grupo substituinte volumoso é maior (CHEN, 2014; HON, 1996). 

3.1.2 Hemiceluloses 
As hemiceluloses são a segunda macromolécula mais abundante na biomassa vegetal, 

representando cerca de 20 a 35% de sua constituição. As hemiceluloses possuem ramificações 

com cadeias laterais curtas constituídas de diferentes tipos de açúcares (Figura 3.3). Esses 

monossacarídeos incluem pentoses (xilose e arabinose), hexoses (glicose, manose e galactose) 

e ácidos urônicos (ácidos D-4-O-metilglucurônico, D-glucourônico e D-galacturônico). 

Figura 3.3 – Principais açúcares constituintes das hemiceluloses. 
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Fonte: Sun (2010). 

O papel biológico mais importante das hemiceluloses é a sua contribuição para o 

fortalecimento da parede celular pela interação com a celulose e, em algumas espécies, com a 

lignina (SCHELLER e ULVSKOV, 2010). Assim como a celulose, as hemiceluloses, possuem 
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uma grande quantidade de grupos hidroxila distribuídos ao longo das cadeias, favorecendo 

também reações de esterificação, eterificação e oxidação. No entanto, as hemiceluloses não 

possuem grupos OH primários e, portanto, a esterificação ou eterificação por meio de grupos 

OH secundários em C2 e C3 seria uma opção, sendo que os grupos OH em C3 nas xilanas por 

vezes encontram-se parcialmente acetilados, tornando a reação envolvendo grupos OH em C2 

mais favorecida do que em C3 (REN e SUN, 2010). 

3.1.3 Lignina 
A lignina é a terceira macromolécula mais abundante na natureza. É uma estrutura 

molecular complexa e de elevada massa molar, constituída de monômeros fenólicos. Três 

álcoois fenilpropânicos compõem a estrutura da lignina: o p-cumarílico, o coniferílico e o 

sinapílico (Figura 3.4). As proporções de cada monômero diferem com base nas espécies das 

plantas. Gramíneas possuem tipicamente todos os três monômeros, enquanto ligninas de 

madeira mole (árvores de coníferas) contêm principalmente álcool coniferílico e ligninas de 

madeira dura (árvores de folhosas) contêm álcool coniferílico e sinapílico (UPTON e KASKO, 

2016). 

Figura 3.4 – Monômeros constituintes da lignina (a) Álcool p-cumarílico, (b) Álcool coniferílico e (c) Álcool 
sinapílico. 

 
Fonte: Upton e Kasko, (2016). 

A diversidade do teor de monômeros e das ligações químicas torna a determinação da 

estrutura exata de cada lignina isolada extremamente difícil. Diversas tentativas de 

determinação de sua estrutura já foram realizadas, sendo que uma destas estruturas propostas é 

apresentada na Figura 3.5. 
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A lignina está presente nas paredes celulares das plantas e na lamela média e sua 

principal função é conferir às plantas suporte estrutural, impermeabilidade e resistência a 

ataques microbianos (CHEN, 2014). 

Entre os três tipos principais de grupos hidroxila na lignina, a unidade hidroxila fenólica 

(sendo mais ácida) desempenha um papel dominante nas reações catalisadas por uma base. O 

grupo hidroxila ligado ao carbono α na unidade propânica, sob condições ácidas, é prontamente 

transformado em um carbocátion benzílico que pode sofrer uma variedade de reações de adição 

ou transformação (HON, 1996). 

Figura 3.5 – Estrutura proposta para a lignina de madeira mole 

 
Fonte: Sakakibara, (1980). 

3.2 Bagaço de cana-de-açúcar 
A cana-de-açúcar é amplamente cultivada em países tropicais e subtropicais em todo o 

mundo, sendo que a sua produção aumenta a cada ano. Os maiores países produtores de cana-

de-açúcar são Brasil, Índia, China e Tailândia, produzindo juntos mais de 1,5 bilhões de 

toneladas por ano (FAO, 2019). Sua principal utilização é na extração de sacarose para a 

produção de açúcar e etanol. No entanto, o cultivo da cana-de-açúcar é responsável por gerar, 

em consequência, uma grande quantidade de bagaço de cana, produzindo cerca de 125-140 kg 

(em base seca) para cada tonelada de cana de açúcar processada (REZENDE et al., 2011). 

Nos últimos anos, o bagaço de cana-de-açúcar tem sido valorizado pelos produtores do 

setor sucroalcooleiro, uma vez que ele é apontado como uma das principais fontes de matérias-
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primas para a produção de bioenergia (bioeletricidade) e biocombustíveis de segunda geração. 

Devido à grande geração de bagaço de cana, novas aplicações têm sido estudadas para agregar 

ainda mais valor a esse resíduo do processo sucroalcooleiro (ALMEIDA et al., 2019; FIDELES 

et al., 2018; TAHIR et al., 2016). Uma dessas aplicações é a utilização do bagaço de cana como 

adsorvente na remediação de efluentes contaminados com substâncias tóxicas. Sua utilização 

como adsorvente é interessante e vantajosa devido às suas características físico-químicas, 

estabilidade química e elevada reatividade, resultante da presença de grupos funcionais em 

abundância na sua superfície. 

Diversos estudos têm sido realizados a fim de se modificar a estrutura dessa biomassa 

lignocelulósica para sua utilização como adsorvente. Alguns dos materiais adsorventes 

produzidos a partir do bagaço de cana e suas aplicações são apresentados na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Bagaço de cana-de-açúcar modificado com diversos agentes modificantes para remoção de 
poluentes. (Continua) 

Agente modificante Adsorvato Referência 

Anidrido trimelítico (AT) Co2+; Cu2+; Ni2+ (RAMOS et al., 2015) 

Anidrido trimelítico (AT) Auramina-O; Safranina-T (FIDELES et al., 2018) 

Anidrido ftálico (AF) Co2+; Cu2+; Ni2+ (RAMOS et al., 2016) 

Anidrido succínico (AS) Co2+; Cr3+ (DA SILVA et al., 2013) 

Ácido de Meldrum Violeta cristal (FERREIRA et al., 2014) 

K2HPO4 Azul de metileno (GARDARE et al., 2015) 

Ácido Cítrico, NaOH e H2O2 Cd2+ (PHAM et al., 2015) 

Dianidrido piromelítico (AP) Pb2+; Cd2+; Cu2+; Zn2+ (YU et al., 2015) 

Oxidação (H3PO4-NaNO2) Auramina-O; Violeta cristal (MARTINS et al., 2017) 

Dianidrido do ácido 

etilenodiamino tetra-acético 

(EDTA) 

Cu2+; Cd2+; Pb2+ (KARNITZ et al., 2009) 

Ca2+; Mn2+ (KARNITZ; GURGEL e 

GIL, 2010) 

Zn2+ (PEREIRA; GURGEL e 

GIL, 2010) 
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Tabela 3.2 – Bagaço de cana-de-açúcar modificado com diversos agentes modificantes para remoção de 

poluentes. (Conclusão) 

Agente modificante Adsorvato Referência 

Anidrido succínico (AS) Cu2+; Cd2+; Pb2+ (GURGEL et al., 2008) 

Anidrido maleico (AM) Azul de metileno (GE et al., 2017) 

Dissulfeto de carbono (CS2) Pb2+; Cd2+; Cu2+; Zn2+; Ni2+ 
(LAL HOMAGAI; 

GHIMIRE e INOUE, 2010) 

3.3 Íons metálicos tóxicos 
Íons metálicos representam uma proporção significativa dos poluentes contidos nos 

efluentes industriais. Entre os principais íons metálicos poluentes estão cádmio, cobre, zinco, 

chumbo, cromo, mercúrio, dentre outros. Muitos destes íons metálicos são essenciais para os 

sistemas biológicos e estão disponíveis na natureza, porém em maiores concentrações podem 

causar diversos distúrbios nas funções fisiológicas dos seres vivos. Nos últimos anos, indústrias 

de mineração, galvanoplastia, fundição e indústrias de eletrônicos foram responsáveis pela 

liberação de grandes quantidades destes metais tóxicos no ecossistema natural (CHEN et al., 

2016). As principais fontes antropogênicas e os problemas causados aos seres humanos por 

diversos metais tóxicos são apresentados na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Principais fontes e toxicidade de íons metálicos 
Metal tóxico Fonte Toxicidade 

Cádmio (Cd) Soldagem, galvanoplastia, 
pesticidas, fertilizantes, mineração Disfunção renal, câncer, dano aos rins 

Cromo (Cr) Mineração, galvanoplastia, curtume Dor de cabeça, diarreia, vomito, câncer 

Cobre (Cu) 
Mineração, galvanoplastia, 

pesticidas 
Doença de Wilson, insônia, dano ao 

fígado 

Níquel (Ni) Galvanoplastia, indústria de baterias Dermatite, náusea, asma crônica, 
câncer 

Zinco (Zn) Refinarias, mineração, 
galvanoplastia 

Depressão, problemas neurológicos 

Chumbo (Pb) Tintas, pesticidas, baterias, 
mineração 

Dano cerebral em fetos, doenças renais 
e nervosas 

Mercúrio 
(Hg) 

Pesticidas, baterias, indústria de 
papel 

Artrite reumatoide, doenças renais e 
nervosas 

Fonte: Barakat (2011); Paul (2017). 

Estes íons metálicos, ao contrário de alguns poluentes orgânicos, não são degradáveis e 

tendem a bioacumular-se e biomagnificar-se ao longo da cadeia trófica. As principais vias de 

contaminação do meio ambiente por metais tóxicos são por meio do solo e da água, sendo a 
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água a principal delas devido à elevada geração de efluentes contendo metais nas indústrias 

citadas anteriormente. 

No Brasil, o padrão de lançamento de efluentes contendo estes metais tóxicos em corpos 

d’água é estabelecido pela resolução CONAMA Nº 430/11 (BRASIL, 2011b), que define os 

valores máximos de concentração de metais permitidos no efluente de lançamento. Os valores 

permitidos pela resolução CONAMA Nº 430/11 se encontram listados na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Padrões de lançamento de metais tóxicos em corpos d’água 
Parâmetro Valores máximo (mg L-1) 
Bário total 5,0 
Cadmio total 0,2 
Chumbo total 0,5 
Cobre dissolvido 1,0 
Cromo hexavalente 0,1 
Cromo trivalente 1,0 
Estanho total 4,0 
Manganês dissolvido 1,0 
Mercúrio total 0,01 
Níquel total 2,0 
Zinco total 5,0 
Fonte: Brasil (2011b). 

Baseado nos problemas causados pelos metais tóxicos é de suma importância encontrar 

métodos eficazes de remoção destes poluentes dos efluentes industriais. Vários processos têm 

sido utilizados para a remediação de efluentes contendo metais tóxicos. Dentre tais processos 

estão precipitação química, coagulação e floculação, filtração, osmose reversa, troca iônica, 

separação por membrana e adsorção. Entre esses métodos, a adsorção é uma tecnologia flexível 

considerada eficaz e econômica para remoção de íons metálicos de efluentes (principalmente 

aqueles contendo baixas concentrações de íons metálicos), tendo em vista sua relação custo-

benefício devido à simplicidade de implementação, eficiência e baixo custo de operação 

(JACOB et al., 2018). Além disso, a procura por soluções ecologicamente corretas têm feito 

com que muitos adsorventes à base de biomateriais sejam estudados não só para a remoção de 

metais como de outros poluentes (FIDELES et al., 2018; HERNANDEZ-MONTOYA et al., 

2013; LI et al., 2010; RAMOS et al., 2016). 

3.3.1 Cobre 
O cobre (Cu) é um metal de número atômico 29 e massa atômica 63,546 u. Está 

largamente distribuído na natureza no estado elementar, na forma de sulfeto, de arsenito, de 

cloreto e de carbonatos. É mais comumente encontrado no estado de oxidação 2+ (Cu(II)) 
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formando um grande número de sais de vários ânions, sendo a maioria hidrossolúvel 

(PATNAIK, 2002).  

Este metal é um micronutriente essencial para os seres humanos, participando de 

diversos processos no organismo, como a metabolização do ferro por enzimas, a formação do 

colágeno, produção de melanina, dentre outros. De fonte natural, encontra-se cobre em nozes, 

legumes secos, cereais, frutos secos, peixes e tecidos animais. O cobre é utilizado em diversos 

processos industriais como galvanoplastia, indústrias de eletroeletrônica e têxtil além de ser 

amplamente utilizado como catalisador em processos químicos (PATNAIK, 2002). 

Os principais distúrbios associados à ingestão excessiva de cobre são doenças no 

pâncreas, cérebro e coração, além de causar a doença de Wilson, que é uma doença genética 

que leva a falha no transporte de cobre e excreção na bile (ARAYA; OLIVARES e PIZARRO, 

2007; TAYLOR et al., 2020). De acordo com a Portaria Nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, 

que rege os parâmetros de potabilidade de água, a concentração máxima de cobre permitida em 

água potável é de 2,0 mg L-1 (BRASIL, 2011a). 

3.3.2 Zinco 
O zinco (Zn) é um metal de número atômico 30 e massa atômica de 65,38 u e é 

comumente classificado como metal de transição, basicamente encontrado em estado de 

oxidação 2+ (Zn(II)). É um metal existente de forma natural no ar, água e solo, sendo 

continuamente mobilizado e transportado no meio ambiente como resultado dos processos 

naturais de erupções vulcânicas, erosão e atividade biológica. Assim como o cobre, é um 

nutriente essencial ao metabolismo de plantas e animais estando associado à constituição 

estrutural de proteínas e enzimas (DAI et al., 2017). Entretanto, em doses elevadas, o zinco 

pode causar doenças e provocar distúrbios fisiológicos. Como principais distúrbios causados 

pelo zinco estão pressão alta, infantilismo, destruição de células vermelhas do sangue e danos 

nos rins (CAI et al., 2005). 

O zinco é bastante utilizado em processos de recobrimento de superfícies na indústria 

siderúrgica. A galvanização é uma das principais fontes geradoras de efluentes contaminados 

com zinco, sendo que cerca de 60% do metal utilizado no processo é descartado ao meio 

ambiente (SARWA e VERMA, 2014). De acordo com a portaria Nº 2914/2011 do Ministério 

da Saúde, a concentração máxima de zinco permitida em águas reservadas ao abastecimento 

público é de 5,0 mg L-1 (BRASIL, 2011a). 
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3.4 Adsorção 
A adsorção é um processo termodinâmico de transferência de fase em que espécies 

presentes em uma fase fluida se concentram na interface de um sistema. Esta interface pode ser 

líquido-gás, líquido-líquido, sólido-líquido ou sólido-gás. Nos processos de tratamento de 

efluentes, o tipo de sistema mais comum é o líquido-sólido e sólido-gás (DABROWSKI, 2001). 

Considerando um sistema líquido-sólido como no exemplo da Figura 3.6, a adsorção se 

baseia na acumulação de espécies do adsorvato (partícula adsorvida na superfície do 

adsorvente), presentes na fase fluida (bulk), na interface sólido-líquido representada pela 

superfície do adsorvente. O processo de adsorção acontece pela difusão do adsorvato através 

da camada limite (região formada pela porção da solução que sofre influência do campo de 

força da superfície sólida e a camada superficial do sólido) e a posterior interação do adsorvato 

com os sítios de adsorção presentes na superfície do adsorvente (DAS; VIMALA e 

KARTHIKA, 2008). 

Figura 3.6 – Esquema de um processo de adsorção líquido-sólido 

 
Fonte: Autoria própria 

A interação entre o adsorvato e a superfície do adsorvente pode ocorrer por meio de 

diversas formas tais como troca iônica, eletrostática, interações de van de Waals, ligação 

covalente, dentre outras. Dependendo da intensidade dessa interação, o tipo de adsorção pode 

ser definido com adsorção física (fisiossorção) ou adsorção química (quimiossorção). As 

principais características dos dois tipos de processos são apresentadas na Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 – Principais características dos tipos de adsorção 
Característica Adsorção Física Adsorção Química 

Natureza da interação 

Troca iônica, interação 

eletrostática, forças de van 

der Waals (dispersões de 

London, dipolo-dipolo, 

ligação de hidrogênio), 

interação π-π. 

Ligações covalentes 

Entalpia de adsorção < 20 kJ mol-1 > 80 kJ mol-1 

Estrutura do adsorvato Conserva sua natureza Sofre transformação 

Especificidade da interação Baixa Elevada 

Energia de ativação Baixa Elevada 

Regeneração Fácil dessorção Difícil dessorção  

Fonte: Pino (2005) adaptada. 

Do ponto de vista termodinâmico, a adsorção de uma espécie em um sistema não isolado 

ocorre de maneira espontânea pela minimização do potencial termodinâmico. Para processos 

termodinâmicos que ocorrem em condições de temperatura e pressão constantes, este potencial 

termodinâmico é a energia livre de Gibbs (G). Desta maneira, a adsorção de uma espécie irá 

ocorrer quando a variação da energia livre de Gibbs do processo for menor que zero (ΔG < 0). 

Para um sistema fechado em equilíbrio térmico e à pressão constante de 1 bar, a variação 

da energia livre de Gibbs padrão do processo de adsorção (ΔadsGº) pode ser expressa pela 

Equação (3.1): 

ΔadsGº = ΔadsHº - TΔadsSº  (3.1) 

onde ΔadsHº e ΔadsSº são, respectivamente, as variações líquidas da entalpia e entropia no estado 

padrão do processo de adsorção. 

Resumidamente, para que um adsorvato migre da fase líquida para superfície do 

adsorvente, o balanço de interações ocorridas no processo deve liberar energia para a 

vizinhança. Desta maneira, a espontaneidade da adsorção pode ser determinada pela liberação 

de energia no processo global de adsorção (exotérmico) sendo assim entalpicamente dirigido 

e/ou pelo aumento da entropia do sistema (aumento dos graus de liberdade do sistema) 

denominado entropicamente dirigido (DO NASCIMENTO et al., 2014; LEVINE, 2000). 
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3.4.1 Adsorção em batelada 
O processo de adsorção em batelada é realizado em um processo descontínuo colocando 

um volume finito de solução contendo o adsorvato em contato com o adsorvente, e dessa 

maneira, a concentração do adsorvato na solução diminui com o progresso do processo de 

adsorção, fazendo com que a taxa de adsorção diminua à medida que o soluto adsorve na 

superfície do adsorvente. A adsorção em batelada é governada por dois processos distintos: 

cinéticos, baseados nas taxas de difusão do adsorvato até a superfície do adsorvente e de 

interação adsorvato-adsorvente; e os de equilíbrio, relacionados à afinidade do adsorvato com 

os sítios de adsorção na superfície do adsorvente. Experimentos em batelada estão limitados ao 

tratamento de pequenos volumes de efluente, entretanto são de suma importância para se 

determinar os parâmetros como capacidade máxima de adsorção de um determinado adsorvato 

na superfície do adsorvente, bem como o tempo para se alcançar o equilíbrio termodinâmico e 

as variáveis que influenciam o processo de adsorção como temperatura e pH da solução (DO 

NASCIMENTO et al., 2014; WORCH, 2012). 

3.4.2 Isotermas de adsorção 
A obtenção, modelagem e interpretação das isotermas de adsorção é de fundamental 

importância para se compreender um determinado processo de adsorção. As isotermas de 

adsorção fornecem informações importantes como a quantidade de adsorvato que pode ser 

adsorvida pelo adsorvente (qe) em relação à concentração de equilíbrio do adsorvato na fase 

fluida (Ce), além de fornecerem meios para se determinar os parâmetros termodinâmicos do 

sistema, dentre outros (BONILLA-PETRICIOLET; MENDOZA-CASTILLO e REYNEL-

ÁVILA, 2017). Além disso, a forma da curva ajuda a explicar certos fenômenos associados à 

interação entre o adsorvato e o adsorvente. São obtidas experimentalmente colocando uma certa 

dosagem de adsorvente à pressão e temperatura constante em contato com diferentes 

concentrações de adsorvato até que atinjam o equilíbrio termodinâmico. 

Para se obter as informações descritas anteriormente são utilizados modelos 

matemáticos que ajudam a entender melhor o processo de adsorção. Existem na literatura 

diversos modelos com diferentes pressupostos teóricos e diferentes número de paramentos de 

modo que a escolha de qual modelo utilizar depende do perfil de isoterma obtida 

experimentalmente, das características do sistema de adsorção e da barreira matemática e/ou 

computacional do pesquisador. Dessa maneira para descrever os sistemas de adsorção formados 

pelos íons metálicos e pelo adsorvente sintetizado neste trabalho foram utilizados os modelos 

de Langmuir e Sips. 
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3.4.2.1 Modelo de Langmuir 

O modelo de isoterma desenvolvido por Langmuir (1916) é baseado na taxa de adsorção 

e dessorção. O processo de adsorção de um adsorvato (A) na superfície de um adsorvente (S), 

em monocamada, pode ser representado da seguinte forma: 

ads

des
A+S ASk

k
→←   (3.2) 

onde kads representa a constante de velocidade de reação para o processo de adsorção (direto) e 

kdes a constante de velocidade de reação para o processo de dessorção (inverso). 

Dessa maneira, as velocidades de reação (v) direta e inversa podem ser representadas 

pelas Equações (3.3) e (3.4), respectivamente: 

[ ][ ]ads ads A Sv k=  (3.3) 

[ ]des des ASv k=  (3.4) 

onde [A] representa a concentração de adsorvato, [S] a concentração de adsorvente e [AS] a 

concentração do “complexo” formado entre A e S. No equilíbrio, a velocidade da reação direta 

é igual à velocidade da reação inversa, logo: 

[ ][ ] [ ]ads desA S ASk k=     (3.5) 

Rearranjando tem-se a Equação (3.6): 

[ ]
[ ][ ]

ads

des

AS
A S

kb
k

= =     (3.6) 

onde b representa a constante de afinidade para a distribuição do adsorvato na superfície do 

adsorvente e na fase líquida. 

No equilíbrio o processo de adsorção pode ser descrito em termos da cobertura da 

superfície (θ), que é definida como a fração dos sítios de adsorção ocupada por espécies de 

adsorvato. Assim, a fração de sítios não ocupados na superfície é, 1 - θ. Dessa forma, a razão 

entre as concentrações de adsorvato na superfície do adsorvente e na solução podem ser 

expressas pela equação a seguir: 
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[ ]
[ ]
AS θ=
S 1-θ

     (3.7) 

As duas razões são iguais pois a concentração de AS e S são proporcionais a θ e 1 - θ, 

respectivamente. 

Considerando que [A] representa a concentração de adsorvato no equilíbrio (Ce), a partir 

das Equações (3.6) e (3.7) tem-se: 

e

θ
(1 θ)

b
C

=
−

     (3.8) 

Rearranjando-se a Equação (3.8) tem-se: 

e

e

θ
1

bC
bC

=
+

     (3.9) 

 Sendo qe a quantidade de adsorvato adsorvido na superfície do adsorvente no equilíbrio 

e Qmax a adsorção máxima, tem-se: 

e

máx

q
Q

θ =      (3.10) 

Substituindo a Equação (3.10) na Equação (3.9), obtém-se o modelo de Langmuir 

representado pela Equação (3.11): 

máx e
e

e1
Q bCq

bC
=

+
     (3.11) 

onde qe é a capacidade de adsorção no equilíbrio (mmol g-1), Qmáx a capacidade máxima de 

adsorção (mmol g-1), Ce a concentração de adsorvato no equilíbrio (mmol L-1) e b (L mmol-1) é 

a constante de Langmuir relacionada à afinidade do soluto pelo sítio de adsorção (SOHN e 

KIM, 2005). 

3.4.2.1 Modelo de Sips 

O modelo de Sips é um modelo de três parâmetros descrito por Sips em 1948 que 

incorpora as características dos sistemas de adsorção descritos por Langmuir e por Freundlich 

simultaneamente. O modelo de Freundlich considera que a capacidade de adsorção aumenta 

indefinidamente com o aumento da concentração de adsorvato, diferentemente do modelo de 
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Langmuir que assume um limite finito quando a concentração é suficientemente elevada (DO, 

1998). O modelo de Sips é descrito pela equação a seguir: 

1/
e

e máx 1/
e

( )
1 ( )

n

n

bCq Q
bC

 
=  + 

   (3.12) 

sendo b a constante de Sips relacionada à afinidade do soluto pelo sítio de adsorção e n um 

parâmetro que caracteriza a heterogeneidade do sistema de adsorção. 

Nota-se que em situações na qual n = 1, a isoterma de Sips é reduzida à isoterma de 

Langmuir para superfícies ideais. 

3.4.3 Isotermas de adsorção bicomponente 
Os modelos de isoterma de adsorção como os apresentados anteriormente são capazes 

de descrever apenas sistemas de adsorção monocomponente, sendo que possíveis competições 

pelos sítios de adsorção e efeitos repulsivos entre diferentes adsorvatos não são contemplados 

na concepção destes modelos. Para tanto, a descrição da adsorção em sistemas com mais de um 

adsorvato deve ser feita por modelos de adsorção multicomponente. Dentre os diversos modelos 

encontrados na literatura para descrever sistemas multicomponente, o modelo RAST (Real 

Adsorbed Solution Theory) é uma boa alternativa para descrever sistemas de adsorção pois 

prevê a adsorção dos adsorvatos em solução bicomponente, por meio dos parâmetros obtidos 

nos sistemas monocomponente.  

3.4.3.1 Modelo RAST 

O modelo RAST foi proposto por Costa et al. (1981) e é uma extensão do modelo IAST 

(Ideal Adsorbed Solution Theory) originalmente desenvolvido por Myers e Prausnitz (1965). O 

modelo IAST fornece um método termodinâmico consistente para estimar isotermas de 

adsorção multicomponente utilizando dados obtidos de sistemas monocomponente. Entretanto, 

o IAST pressupõe que todas as espécies presentes na solução de uma mistura se comportam 

como solutos ideais de acordo com a lei de Raoult, o que significa que não há interação 

adsorvato-adsorvato e que o potencial químico das espécies adsorvidas e em solução são iguais. 

Desta forma, a pressão de espalhamento também é constante para todos os componentes de uma 

determinada mistura. A pressão de espalhamento representa a tensão interfacial devido à 

adsorção, sendo definida como a diferença entre as tensões interfaciais sólido-solvente puro e 

sólido-solução (solvente-adsorvato) para uma mesma temperatura (AHMAD; CHONG e 

BHATIA, 2006). 
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Já o modelo RAST é mais adequado para sistemas de adsorção que apresentam algum 

tipo de interação (sinérgica ou antagônica) entre os adsorvatos, o que se assemelha mais aos 

sistemas multicomponentes de solução não diluídas. Este desvio da idealidade é representado 

pela utilização do coeficiente de atividade dos adsorvatos em solução na equação básica do 

IAST. Esta equação representa a igualdade entre o potencial químico das fases líquida e 

adsorvida para cada componente, sendo os coeficientes de atividade calculados a partir de dados 

experimentais da adsorção multicomponente. 

O equilíbrio sólido-líquido em um sistema ideal para cada componente pode ser descrito 

pela equação a seguir (ERTO; LANCIA e MUSMARRA, 2012): 

( )0
i i , ,   i 1, 2,iC C T P x N= Ψ = …   (3.13) 

Considerando um sistema de adsorção não ideal, a Equação (3.13) pode ser modificada 

considerando o coeficiente de atividade de cada adsorvato: 

( )0
i i i i, ,   i 1, 2,C C T P x Nγ= Ψ = …   (3.14) 

onde i é o número de solutos presentes na mistura, Ci (mmol L-1) é a concentração de equilíbrio 

de cada soluto na fase líquida, Ci0 é a concentração da fase líquida em equilíbrio com a fase 

adsorvida (qi0) (mmol g-1) resultante do sistema monocomponente que é função da pressão (P), 

da temperatura (T) e da pressão de espalhamento (Ψ). xi e γi são a fração molar e o coeficiente 

de atividade de cada componente adsorvido, respectivamente. As frações molares para sistemas 

binários de adsorção podem ser calculados pela Equação (3.15): 

1 2
0 0

T e,1 e,2

1 x x
q q q

= +     (3.15) 

onde qT (mmol g-1) é a capacidade de adsorção total do adsorvente para os dois componentes, 

q0e,1, q0e,2 (mmol g-1) e x1 e x2 são as capacidades de adsorção no equilíbrio e as frações molares 

dos componentes 1 e 2 na fase sólida, respectivamente. 

Para um sistema não ideal, fechado sob temperatura e pressão constantes, a capacidade 

de adsorção total do adsorvente pode ser determinada pela equação de Gibbs-Duhem (DO, 

1998): 

( )i
i i 0

i 1 i 1T e,i

1ln
N N xx d d

q q
γ

= =

 
= − Ψ  

 
∑ ∑   (3.16) 
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Para um sistema com dois adsorvatos tem-se a Equação (3.17): 

( )
( )

( )
( )

2 1

1 11 2
1 20 0

T e,1 e,2 , ,

ln ln1

T x T x

x x x x
q q q

γ γ   ∂ Ψ ∂ Ψ
= + + × + ×   

∂ Ψ ∂ Ψ      
 (3.17) 

A pressão de espalhamento de cada adsorvato é igual tanto para soluções 

monocomponente quanto para misturas e é derivada da isoterma de adsorção de Gibbs, 

conforme a Equação (3.18): 

( )0
e,i 0 0

e,i e,i 0
i e,i0

e,i0

,  i 1, 2
C q C

dC
C

Ψ = =∫  (3.18) 

onde Ψi é a pressão de espalhamento para cada componente i, C0e,i (mmol L-1) é a concentração 

no equilíbrio de cada componente na fase adsorvida para o sistema monocomponente e q0e,i 

(mmol g-1) é a capacidade de adsorção de cada componente no sistema monocomponente. 

A Equação (3.18) pode ser combinada com equações de adsorção monocomponente 

para calcular a pressão de espalhamento. Para este trabalho, a isoterma de Sips foi incorporada 

ao modelo RAST para prever a isoterma de adsorção bicomponente. Assim, a pressão de 

espalhamento de cada componente i para a isoterma de adsorção é obtida pela Equação (3.19): 

( )
0
e,i

i

0 1
e,i e,i 0 0

i e,i i max,i i e,i0
e,i0

Ψ ln 1
C

nq C
dC n Q bC

C
 = = +  ∫

 (3.19) 

O balanço de massa para cada adsorvato é a soma do componente presente em solução 

e adsorvido na superfície do adsorvente que deve ser igual à concentração inicial da solução: 

0,i e,i e,i
mC C q
V

= +   (3.20) 

onde m (g) é a massa de adsorvente e V (L) é o volume de solução.  

Para um componente i na mistura, o valor de C0,i pode ser determinado pela equação a 

seguir: 

j0
0,i e,i i0

1 e,i

N

j

xmC C x
V q=

  
= +      

∑   (3.21) 
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A concentração de equilíbrio de cada componente da mistura pode ser determinada em 

função da pressão de espalhamento: 
i

max,i i0
e,i

i

Ψexp 1
n

i

Q n
C

b

  
−      =    (3.22) 

Os coeficientes de atividade dos componentes da mistura são dependentes da 

temperatura, da capacidade de adsorção do adsorvente e da pressão de espalhamento e podem 

ser estimados pela equação a seguir: 

( )0
i i , ,  i 1, 2,...,T x Nγ γ= Ψ =  (3.23) 

Neste trabalho os coeficientes de atividade dos componentes na mistura binária foram 

determinados pela equação de Wilson modificada (ERTO; LANCIA e MUSMARRA, 2012): 

[ ] 1 2 21
1 R 1 2 12

1 2 12 1 21 2

ln 1 exp( ) 1 ln( ) x xc x x
x x x x

γ
    Λ

= − − × Ψ × − + Λ − −    + Λ Λ +    
 (3.24) 

[ ] 1 12 2
2 R 1 21 2

1 2 12 1 21 2

ln 1 exp( ) 1 ln( ) x xc x x
x x x x

γ
    Λ

= − − × Ψ × − Λ + − −    + Λ Λ +    
 (3.25) 

onde cR, ᴧ12 e ᴧ21 são parâmetros ajustáveis cujos valores derivam da análise de regressão dos 

coeficientes de atividade experimental calculados para o sistema bicomponente. 

3.4.4 Cinética de adsorção 
A velocidade de adsorção de um soluto na interface de um adsorvente é descrita pela 

cinética de adsorção e controla o tempo necessário para atingir o equilíbrio (SKODRAS et al., 

2008). A cinética de adsorção depende diretamente das etapas envolvidas no processo de 

adsorção, que são divididas em: 

- Difusão convectiva: difusão das espécies de adsorvato presentes na solução para a 

superfície externa do adsorvente; 

- Difusão externa: transporte do adsorvato através da camada limite até a entrada dos 

poros do adsorvente; 

- Adsorção nos sítios da superfície externa; 
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- Difusão interna (intrapartícula): transporte do adsorvato através dos poros do 

adsorvente que ocorre por difusão das espécies através do líquido contido no interior dos poros 

e difusão ao longo da superfície interna do adsorvente; 

- Interação adsorvato-sítios de adsorção: ligação do adsorvato em um sitio disponível 

do adsorvente no interior dos poros (DO, 1998). 

As etapas de difusão do processo de adsorção estão representadas na Figura 3.7. 

Figura 3.7 – Etapas de difusão de um adsorvato no processo de adsorção 

 
Fonte: adaptado de Weber e Smith (1987). 

A difusão convectiva da etapa 1 é muito rápida em comparação com a difusão através 

da camada externa (etapa 2) e intrapartícula (etapa 3) e a etapa de adsorção (etapa 4) é 

considerada uma interação instantânea sendo que a concentração de adsorvato na fase líquida e 

a carga de adsorvato na superfície do adsorvente estão relacionadas por uma lei de equilíbrio. 

Assim, a cinética de adsorção é governada pela transferência de massa externa e difusão interna, 

isto é, pelos coeficientes kf, Dp e Ds. 

Estas etapas podem sofrer influência de diversos fatores relacionados às condições 

experimentais como a concentração do adsorvato e demais espécies presentes na solução, 

temperatura, pH da solução, força iônica, velocidade de agitação, características superficiais do 

adsorvente, dentre outras (QIU et al., 2009). A descrição da cinética de adsorção é de vital 

importância no planejamento de um sistema de adsorção passando pela determinação de 

parâmetros capazes de elucidar os mecanismos envolvidos na adsorção e a relação da 

velocidade de adsorção com as propriedades superficiais do adsorvente (LARGITTE e 

PASQUIER, 2016). 

A cinética de adsorção pode ser descrita por diversos modelos matemáticos capazes de 

estimar parâmetros relacionados à velocidade de adsorção e os mecanismos envolvidos no 
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processo de adsorção. Alguns modelos baseiam-se no fato de que a interação adsorvato-

adsorvente é a etapa limitante da velocidade no processo de adsorção (modelos de adsorção), 

outros supõem que os processos difusivos é que limitam a velocidade de adsorção (modelos 

difusivos). Neste trabalho foram utilizados três modelos difusivos para tentar descrever a 

cinética de adsorção, são eles: modelo de difusão intrapartícula de Weber e Morris, modelo de 

Boyd e o modelo de difusão de superfície homogênea (HSDM). 

3.4.4.1 Modelo de Weber e Morris  

O modelo de Weber e Morris (1963) é um modelo difusivo derivado da segunda lei de 

difusão de Fick. A equação que descreve o modelo é apresentada a seguir: 

1/2
t iq k t C= +  (3.26) 

onde ki (mg g-1 min-1/2) é a velocidade de difusão intrapartícula e C (mmol g-1) é o intercepto, o 

qual sugere a espessura da camada limite. Dessa maneira, quanto maior o valor de C, maior 

será a espessura da camada limite. O gráfico de qt contra t1/2 pode apresentar mais de um estágio, 

representando diferentes etapas do processo de adsorção. O primeiro está relacionado à difusão 

das espécies de adsorvato através da camada limite que envolve o adsorvente. O segundo 

estágio representa difusão intrapartícula das espécies de adsorvato através dos poros do 

adsorvente, e o terceiro estágio é atribuído ao equilíbrio. A velocidade de adsorção no segundo 

estágio depende diretamente da concentração de adsorvato, da temperatura e da densidade de 

sítios ativos na superfície do adsorvente. O intercepto da reta referente a primeira etapa do 

gráfico qt contra t1/2 sugere qual a etapa limitante da taxa de adsorção. Quando a reta passa pela 

origem, ou seja, C é igual a zero, a difusão nos poros é a etapa que controla o mecanismo de 

adsorção. Se o gráfico apresentar um formato linear, mas a reta não cruzar o gráfico na origem 

(C ≠ 0) considera-se que o mecanismo que controla a adsorção é a difusão no filme e a difusão 

nos poros, simultaneamente (HAMEED e EL-KHAIARY, 2008). 

3.4.4.2 Modelo de Boyd 

O modelo de Boyd (1947) pode ser usado para determinar se a principal resistência à 

transferência de massa é na camada limite ao redor da partícula do adsorvente, ou na difusão 

no interior dos poros. Este modelo é expresso conforme apresentado na Equação (3.27): 

2
t2 2

1

6 11 exp( )
n

f n B
nπ

∞

=

= − −∑  (3.27) 
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onde f é a fração dos sítios adsorventes ocupados por espécies de adsorvato em diferentes 

tempos (t) e Bt é uma função de f. 

t

e

qf
q

=  (3.28) 

onde qt e qe (mg g-1) são as capacidades de adsorção do adsorvato em um instante t e no 

equilíbrio, respectivamente. 

Aplicando a transformada de Fourier na Equação (3.27) e a seguir uma solução 

numérica proposta por Reichenberg (1953), obtém-se a seguinte aproximação. 

Para valores de f > 0,85, t 0, 4977 ln(1 )B F= − − −      (3.29) 

Para valores de f < 0,85, 

2
2

t 3
FB ππ π

  
 = − −     

    (3.30) 

A partir do valor de B é possível calcular o coeficiente de difusão efetivo utilizando a 

equação a seguir: 
2

i
2

DB
r

π
=  (3.31) 

onde Di é o coeficiente de difusão efetivo (m2 min-1) e r indica o raio da partícula, considerando 

que o formato do adsorvente é esférico.  

As Equações (3.29) a (3.31) podem ser utilizadas para prever o mecanismo do processo 

de adsorção a partir de um gráfico de Bt contra t. Caso a primeira porção linear passe pela 

origem, a velocidade de transferência de massa é controlada pela difusão através dos poros, 

caso contrário, considera-se que ou a difusão no filme ou interação adsorvato-adsorvente é 

responsável por controlar a velocidade de adsorção (HAMEED e EL-KHAIARY, 2008). 

3.4.4.3 Modelo de difusão de superfície homogênea (HSDM) 

O modelo de difusão de superfície homogênea é capaz de prever a difusão de uma 

espécie de adsorvato da superfície externa do adsorvente até o sítio de adsorção. A principal 

hipótese do HSDM é que a difusão no poro pode ser desprezada, de modo que a transferência 

de massa intrapartícula é governada apenas pela difusão superficial. O modelo HSDM assume 

que a partícula de adsorvente é uma esfera homogênea e que a difusão no filme é muito mais 
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rápida do que a difusão na superfície sendo a resistência à transferência de massa na camada 

limite desprezível (BAUP et al., 2000; WORCH, 2012). 

Os perfis de concentração de adsorvato para uma partícula esférica considerando a 

difusão no filme e na superfície são apresentados na Figura 3.8. 

Figura 3.8 - Perfis de concentração para a difusão no filme e na superfície de uma partícula esférica de 
adsorvente  

 
Fonte: adaptado de Worch (2012). 

Para difusão de superfície, a taxa de transferência de massa por unidade de área da 

superfície do adsorvente (ṅs) é dada, pela lei de Fick como: 

s p s
qn D
r

ρ ∂
=

∂
      (3.32) 

onde ρp é a densidade da partícula de adsorvente, DS é o coeficiente de difusão superficial, q é 

a concentração de soluto adsorvido na fase sólida e r é a coordenada radial. O balanço de massa 
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para um adsorvato pode ser determinado considerando que o fluxo de massa é igual à 

quantidade de soluto adsorvido: 

( )2
s 2

p

r n qr
r t

ρ
∂ ∂

=
∂ ∂



    (3.33) 

Combinando as Equações (3.32) e (3.33), a taxa de adsorção pode ser dada por: 

2a
s2

1q qr D
t r r r

∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 
   (3.34) 

Considerando o coeficiente de difusão superficial constante, a Equação (3.34) pode ser 

simplificada para: 

2

s 2

2q q qD
t r r r

 ∂ ∂ ∂
= + ∂ ∂ ∂ 

    (3.35) 

As condições de contorno para a solução do modelo são apresentadas nas 

Equações (3.36) a (3.39): 

q = 0 em t = 0 e 0 ≤ r ≤ rp   (3.36) 

onde rp é o raio da partícula. 

Ct = C0 em t = 0   (3.37) 

onde Ct é a concentração em um tempo t e C0 é a concentração inicial. 

0

0
r

q
t =

∂
=

∂
para t > 0 e r = 0   (3.38) 

A Equação (3.38) indica a condição de simetria no centro da partícula do adsorvente 

considerada esférica: 

( )( )
p

p S F S
r r

qD k C t C
r

ρ
=

∂
= −

∂
 para t > 0 e r = rp   (3.39) 

onde kF é o coeficiente de transferência de massa (m s-1) e Cs é a concentração de adsorvato na 

camada limite (filme). 
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A condição de contorno dada pela Equação (3.39) considera que o fluxo difusivo na 

camada limite (filme) é igual ao fluxo convectivo no líquido na interface adsorvente-fluido e é 

válido para o caso em que a difusão no filme e na superfície são relevantes. 

A relação entre a concentração de adsorvato na fase líquida e a concentração de 

adsorvato na fase sólida, qt, é dada pelo balanço de massa a seguir: 

( )0 t
t

C C V
q

m
−

=     (3.40) 

onde V é o volume da solução e m é a massa do adsorvente. 

A capacidade de adsorção média do adsorvente resulta da integração de todas as 

camadas esféricas da partícula do adsorvente: 

p 2
t 3 0

p

3 r
q r qdr

r
= ∫     (3.41) 

Além disso, considerando o modelo de Langmuir (Equação (3.11)) como sendo o 

modelo de equilíbrio e a Equação (3.40) de balanço de massa, a Equação (3.39) pode ser 

descrita como: 

( )
p

p

2 s
p S c 0 3 0

p máx s

3 r

r r

qmqD k C r qdr
r V r b Q q

ρ
=

 ∂
= − −  ∂ − 

∫   (3.42) 

Para reduzir o número de parâmetros no modelo e facilitar a resolução e a interpretação 

do sistema de adsorção, os parâmetros adimensionais Y, X, Xs, Tb e R foram definidos para a 

capacidade de adsorção q, para concentração de adsorvato na fase líquida C, para a 

concentração de adsorvato na camada limite Cs, para o tempo t e para o a raio, respectivamente 

(MUTHUKKUMARAN e ARAVAMUDAN, 2017): 

Y = q/q0      (3.43) 

X = C/C0      (3.44) 

Xs = Cs/C0     (3.45) 

R = r/rp      (3.46) 

s
b 2

p

D tT
r

=      (3.47) 
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Dessa maneira, em sua forma adimensional, a Equação (3.34) pode ser expressa como 

mostrado pela equação a seguir: 

2

2
b

2Y Y Y
T R R R

∂ ∂ ∂
= +

∂ ∂ ∂
    (3.48) 

As condições de contorno iniciais podem ser descritas em sua forma adimensional, 

conforme mostrado abaixo: 

Y = 0 em Tb = 0 e 0 ≤ R ≤ 1   (3.49) 

Y
R

∂
∂

= 0 para Tb > 0 e R = 0   (3.50) 

A Equação (3.39) na forma adimensional é dada por: 

s( )Y Bi X X
R

∂
= −

∂
    (3.51) 

onde Bi é o número adimensional de Biot e caracteriza a razão entre as resistências de 

transferência de massa interna e externa definida como: 

c p 0

p s 0

k r C
Bi

D qρ
=      (3.52) 

Quanto maior o número de Biot, maior é a taxa de difusão no filme em comparação com 

a difusão superficial. 

A partir do rearranjo matemático da Equação (3.40) é possível tornar o balanço de massa 

adimensional: 

( )t 0 tmq V C C= −     (3.53) 

0
t

0

(1 )VCY X
mq

= −     (3.54) 

onde Yt = qa/q0. 

Dessa maneira o balanço de massa adimensional (DB) pode ser definido como: 

0
B

0

mqD
C V

=      (3.55) 
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X + DBYt = 1     (3.56) 

Sendo assim, a concentração média de soluto no adsorvente Yt no tempo t pode ser 

relacionada ao perfil de concentração de soluto na solução da seguinte maneira: 

1 2
t 0

3Y r Ydr= ∫      (3.57) 

Uma vez que a isoterma não linear de Langmuir foi utilizada na resolução do modelo 

HSDM, métodos numéricos foram necessários para resolver as equações diferenciais parciais 

e as condições de contorno iniciais associadas. O Método das Linhas (MOL) envolvendo a 

conversão de equações diferenciais parciais em equações diferenciais ordinárias foi utilizado 

para resolver as equações do modelo HSDM. As derivadas espaciais foram convertidas em 

equações algébricas usando expressões de diferenças finitas de ordem superior 

(MUTHUKKUMARAN e ARAVAMUDAN, 2017). 

3.4.5 Modelo de cinética bicomponente 
Assim como nos modelamentos de isoterma, a descrição da cinética de um sistema 

bicomponente demanda modelos mais robustos que levam em consideração a influência de 

mais de um adsorvato em solução no processo de adsorção. Um desses modelos capazes de 

descrever as interações presentes nestes sistemas é o modelo proposto por Corsel et al. (1986). 

O modelo de cinética de Corsel et al. (1986) é baseado em uma equação generalizada 

de difusão, que permite incluir efeitos do filme que envolve a partícula de adsorvente e de uma 

camada não agitada. Este modelo apresenta um termo que inclui um desvio do comportamento 

da cinética de adsorção de Langmuir. 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )app app
max bon off

 
d t

k t C k t
dt

Γ
Γ Γ Γ Γ Γ= − −  (3.58) 

sendo, 

 ( ) ( )
( ) ( )

int
app on
on int

maxon

 k  D
k

D k

Γ
Γ

δ Γ Γ Γ
=

 + − 
 (3.59) 

e, 
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 ( ) ( )
( ) ( )

int
app off
off int

maxon

k  D
k  

D k

Γ
Γ

δ Γ Γ Γ
=

 + − 
 (3.60) 

onde Γ (t) (mmol m-2) é a concentração de soluto na superfície do adsorvente no tempo t, Γmax 

é o valor de Γ para o recobrimento máximo da superfície (mmol m-2), k(Γ)on é a velocidade de 

adsorção (L mmol-1 min-1), k(Γ)off é a velocidade de dessorção (min-1), Cb (mmol L-1) é a 

concentração dos íons metálicos na fase líquida, Di (m2 min-1) é o coeficiente de difusão efetivo 

de cada íon metálico e δ (m) é a espessura da camada de água não agitada. Os valores de 

𝑘𝑘(𝛤𝛤)on
appe 𝑘𝑘(𝛤𝛤)off

app podem ser aproximados por meio de relações exponenciais: 

( )int
1on
exp( )k kΓ αΓ+= −    (3.61) 

( )int
1off
exp( )k kΓ βΓ−= −    (3.62) 

onde k+1 (L mmol-1 min-1) e k-1 (min-1) são as constantes intrínsecas iniciais de velocidade de 

adsorção e dessorção, respectivamente, α e β são as constantes de interação para a adsorção e 

dessorção de cada íon metálico. 

Para um sistema bicomponente: 

1 2Γ Γ Γ= +      (3.63) 

Levando em conta que a constante de equilíbrio termodinâmico (Ka) pode ser definida 

pela razão entre a velocidade da reação direta de adsorção e a velocidade da reação inversa de 

dessorção, tem-se: 

int
on

a int
off

 kK
k

=      (3.64) 

Além disso, utilizando as Equações (3.61), (3.62) e (3.64), o valor de Ka pode ser 

determinado pela equação a seguir: 

a cexp( )K K γ Γ= −     (3.65) 

onde γc = α +β e K = k+1/k-1 é a constante de associação em baixas coberturas superficiais. 
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3.5 Adsorção em coluna de leito fixo 
No processo de adsorção em contínuo, diferentemente do processo em batelada, o 

adsorvente estará submetido a um gradiente de concentração que aumenta à medida que os 

sítios de adsorção são preenchidos, fazendo com que a diferença de potencial químico do 

adsorvato consequentemente aumente, favorecendo a adsorção ao longo do processo (DO 

NASCIMENTO et al., 2014). Um sistema de leito fixo é constituído de uma coluna preenchida 

com o adsorvente por onde é bombeado o efluente a ser tratado. Este bombeamento pode ser 

realizado tanto em fluxo descendente quanto em ascendente, de modo que a solução percorra o 

leito sem que haja caminhos preferenciais. A solução que percorre o leito sai da coluna com 

baixas concentrações de adsorvato, a qual tende a aumentar à medida que os sítios de adsorção 

do adsorvente começam a ser saturados (WORCH, 2012). O processo de adsorção em coluna 

de leito fixo, geralmente, é economicamente mais viável que o processo em batelada, podendo 

ser utilizado para tratar grandes volumes de efluente de maneira ininterrupta. 

Diferentemente do processo de adsorção em batelada, a adsorção em contínuo é 

governada pela dinâmica de adsorção que depende não apenas do tempo mas também do 

espaço, o qual está relacionado às dimensões do leito (WORCH, 2012). 

O processo de adsorção em função do tempo e do espaço pode ser avaliado a partir da 

obtenção e modelamento da curva de ruptura. A curva de ruptura ou curva de breakthrough é 

obtida a partir da razão entre a concentração de adsorvato na saída da coluna e a concentração 

inicial (de entrada) (Ct/C0) em função do tempo (t), e é representada pelo esquema da Figura 

3.9. 
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Figura 3.9 – Curva de ruptura de um processo de adsorção em coluna de leito fixo 

 
Fonte: adaptado de Worch (2012). 

3.5.1.1 Modelamento da curva de ruptura 

Assim como os dados obtidos nos experimentos de adsorção em batelada, o 

modelamento das curvas de ruptura é primordial para o planejamento de colunas de adsorção 

em grande escala. O perfil da curva de ruptura está diretamente ligado aos mecanismos de 

transferência de massa e à cinética do processo de adsorção, quanto menor a inclinação da 

curva, maior é a resistência à transferência de massa (WORCH, 2012). O modelamento da curva 

de ruptura é realizado utilizando equações diferenciais parciais (EDP) que descrevem o balanço 

de massa como segue a equação a seguir: 

2
b

L 2
L

C C q CD
z t t z

ρν
ε

∂ ∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂ ∂
    (3.66) 

onde v é a velocidade intersticial (cm min-1), εL é a fração de vazios do leito, ρb (g mL-1) é a 

densidade do leito, q (mmol g-1) é a concentração de soluto na superfície adsorvente, 
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DL (cm2 min-1) é o coeficiente de dispersão axial, C é a concentração na fase fluida 

(mmol mL- 1), z (cm) é a coordenada axial e t é o tempo (min). 

As soluções analíticas das curvas de ruptura podem ser obtidas a partir dos modelos de 

Bohart-Adams e de Thomas. 

3.5.1.1.1 Modelo de Bohart-Adams 

O modelo Bohart-Adams (1920) assume que a dispersão axial pode ser negligenciada e 

que a adsorção é representada por uma isoterma retangular, isto é, quando qe = q0. A velocidade 

de reação é proporcional à fração de sítios de adsorção no adsorvente ainda disponíveis e à 

concentração do adsorvato na solução, ou seja, uma cinética de reação quasi-química e o 

adsorvente é perfeitamente uniforme. A Equação (3.67) descreve o modelo proposto (CHU, 

2010). 

 ( )
( ) ( )

t

0

exp
exp exp 1

C
C

α
α β

=
+ −

  (3.67) 

onde: 

 B-A 0
Zk C tα
ν

 = − 
 

  (3.68) 

 B-A b maxk Q Zρβ
νε

=   (3.69) 

onde kB-A é a constante cinética de Bohart-Adams (mL mg-1 min-1). 

3.5.1.1.2 Modelo de Thomas 

O modelo de Thomas (1944) pressupõe que a adsorção pode ser descrita por uma 

cinética de segunda ordem, assume a isoterma de Langmuir para o equilíbrio e considera que a 

dispersão axial é insignificante. O modelo original generalizado por Hiester e Vermeulen 

(1954) e interpretado por Chu (2010) é apresentado na Equação (3.70): 

( )
( ) ( ){ } ( ) ( ){ }

t
110

,

, 1 ,
n nTr

nJ nTC r
C n nTJ nT J n er r

 − − 

 
 =

   + −
   

    (3.70) 

onde: 
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 01r bC= +  (3.71) 

 b max ThQ k Zn ρ
εν

=  (3.72) 

 
( ) 0

b max

1
1

b C tT
Q Z

ε ν
ρ

+    = − 
 

 (3.73) 

onde kTh é a constante de cinética de Thomas (mL mg-1 min-1) e b é a constante de afinidade de 

Langmuir (mL mg-1). 

A função J na Equação (3.74), para os casos em que o produto de x e y for maior que 

36, pode ser usada com acurácia de 1%, conforme Chu (2014): 

 ( ) ( )
( )

( )

2

1 4

exp1, 1
2

x y
J x y erf x y

y xyπ

  − −    = − − + 
 +    

  (3.74) 

3.5.1.1.1 Modelo de difusão no filme e no poro 

Para formular um modelo de difusão geral para sistemas bicomponente, as seguintes 

suposições básicas devem ser feitas: 

i. As partículas de adsorvente do leito da coluna são esféricas e apresentam diâmetro 

uniforme; 

ii. Os gradientes de concentração na direção radial da coluna são insignificantes; 

iii. Não há fluxo convectivo dentro dos poros; 

iv. Existe um equilíbrio instantâneo entre as superfícies dos poros e o fluido estagnado 

dentro dos poros das partículas de adsorvente e, 

v. Os parâmetros de difusão e transferência de massa são constantes e independentes 

dos efeitos de mistura dos componentes da solução. 

Em sistemas reais, as partículas do leito da coluna geralmente não são esféricas e nem 

possuem um diâmetro uniforme. No entanto, para partículas não uniformes ou não esféricas, 

um diâmetro de partícula médio pode ser utilizado (GU, 2015). 
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Com base nas suposições acima, as equações que governam o processo de adsorção 

podem ser obtidas a partir dos balanços de massa diferenciais do adsorvato na fase fluida e na 

fase sólida (adsorvente) para cada componente i: 

p

2
i i i i L

L i pi,2
L p

3 (1 ) ( ) 0R R
C C C kD v C C

Z Z t R
ε

ε =

∂ ∂ ∂ −
− + + + − =

∂ ∂ ∂
  (3.75) 

onde DL (cm2 min-1) é o coeficiente de dispersão axial, Ci (mmol L-1) é a concentração do 

componente i na fase líquida, Cpi (mmol L-1) é a concentração do componente i na fase fluida 

no interior do poro, v é a velocidade intrapartícula, t é o tempo, ki (cm2 min-1) é o coeficiente 

de transferência de massa do componente i, εL é a fração de vazios do leito, Z é a coordenada 

axial e Rp (cm) é o raio da partícula do adsorvente. 

*
pi pi pi2

p p p pi 2

1(1 ) 0
C C C

D r
t t R R R

ε ε ε
∂ ∂  ∂  ∂

− + − =  ∂ ∂ ∂ ∂  
  (3.76) 

onde εp é a porosidade da partícula do adsorvente, C*pi é a concentração do soluto i na fase 

sólida (mmol L-1), Dpi é o coeficiente de difusão efetivo (cm2 min-1) e r é a coordenada radial 

(cm). 

Para a solução das equações diferenciais parciais (EDPs) são consideradas as seguintes 

condições iniciais e de contorno. 

Condições iniciais: 

i i (0, )C C Z=      (3.77) 

pi pi (0, , )C C R Z=     (3.78) 

Condições de contorno: 

i
i t

L

0,    ( ) 0C vZ C C
Z D

∂
= = − =

∂
  (3.79) 

i,    0CZ L
Z

∂
= =

∂
    (3.80) 

pi0,    0
C

R
R

∂
= =

∂
    (3.81) 
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p

pi i
p pi,

p L

,    ( )i R R

C kR R C C
R Dε =

∂
= = −

∂
  (3.82) 

Assim como feito na solução do modelo HSDM, algumas variáveis foram convertidas 

em parâmetros adimensionais apresentados abaixo: 

ci = Ci/C0i      (3.83) 

cpi = Cpi/C0i      (3.84) 

cpi* = Cpi*/C0i      (3.85) 

τ = vt/L      (3.86) 

r = R/Rp     (3.87) 

z = Z/L      (3.88) 

Li
L

vLPe D=      (3.89) 

i p
i

p pi( )
k rBi Dε=     (3.90) 

p pi
2i

p( )
D L

r v
εη =     (3.91) 

i i L
i

L

3 (1 )Biη εξ ε
−=     (3.92) 

onde ci e cpi são as concentrações, τ é o tempo espacial, r e z são as coordenadas radial e axial, 

PeLi é o número de Peclet para a dispersão axial do componente i, Bii é o número de Biot de 

transferência de massa para o componente i, ηi e ξi são constantes adimensionais para o 

componente i e L é a altura do leito. 

Assim, as Equações (3.75) e (3.76) podem ser transformadas nas seguintes equações 

adimensionais: 
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2
i i i

i i pi, 12
Li

1 ( ) 0r
c c c c c

Pe z z
ξ

τ =

∂ ∂ ∂
− + + + − =

∂ ∂ ∂
   (3.93) 

pi* 2
p pi p pi i 2

1(1 ) 0
c

c c r
r r r

ε ε η
τ

 ∂  ∂ ∂ − + − =   ∂ ∂ ∂  
  (3.94) 

Onde as condições iniciais e de contorno tornam-se: 

Condições iniciais: 

i i (0, )c c z=      (3.95) 

pi pi (0, , )c c r z=     (3.96) 

Condições de contorno: 

i τ
Li i

0i
0,    [ )]c Cz Pe c Cz

∂
= = −

∂
  (3.97) 

i1,    0cZ
z

∂
= =

∂
    (3.98) 

pi0,    0
c

r
r

∂
= =

∂
    (3.99) 

pi
i i pi, 11,    ( )r

c
r Bi c c

r =

∂
= = −

∂
   (3.100) 

Como c*pi é o parâmetro adimensional da concentração do soluto i na fase sólida, este 

pode ser determinado pelas equações de equilíbrio para sistemas bicomponentes. Neste 

trabalho, a equação utilizada foi o modelo de Langmuir estendido, que na sua forma 

adimensional é representado pela Equação (3.101). Este modelo utiliza dados de equilíbrio do 

sistema monocomponente para predizer o equilíbrio multicomponente (MATHEWS e 

WEBER, 1980). 

máx,i i i*
i

j 0 j j
j 1

1
N

Q b c
c

b C C
=

=
+ ∑

    (3.101) 

onde Qmáx,i é a capacidade máxima de adsorção e b é a constante de Langmuir, sendo que ambas 

foram obtidas do sistema monocomponente para os componentes i e j da mistura. 
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3.6 Calorimetria de titulação isotérmica 
O processo termodinâmico de adsorção envolve vários balanços de interação entre os 

constituintes do sistema. Para que o adsorvato se ligue ao sítio de adsorção na superfície do 

adsorvente, diversas dessas interações devem ser desfeitas para que as novas interações 

ocorram. Todo esse processo envolve liberação ou absorção de energia na forma de calor, as 

quais permitem elucidar os mecanismos envolvidos no processo de transferência do adsorvato 

da fase líquida para a fase sólida. Para determinar esse fluxo de energia, a técnica de 

calorimetria de titulação isotérmica (ITC) tem sido utilizada (CROWE e CAMPBELL, 2011). 

Esta técnica permite determinar de maneira direta o fluxo de energia na forma de calor devido 

a essas transformações termodinâmicas. O conhecimento dessa troca de energia possibilita 

determinar parâmetros termodinâmicos de interações entre as moléculas tal como a variação de 

entalpia de adsorção (∆adsH) em função da capacidade de adsorção no equilíbrio e do grau de 

recobrimento da superfície do material adsorvente e a variação de entalpia de adsorção padrão 

(∆adsHº) e, esta última que, por meio da equação fundamental da termodinâmica e dos dados 

obtidos pelos experimentos de adsorção no equilíbrio, como a variação da energia livre de 

Gibbs padrão (ΔadsGº), permite calcular a variação da entropia (ΔadsSº) de adsorção, fornecendo 

assim um perfil termodinâmico completo das interações envolvidas (MILEV, 2013). 

A técnica de titulação calorimétrica é realizada em um calorímetro de fluxo de energia 

na forma de calor operando de acordo com o princípio de compensação de potência, ou seja, 

ele mede a quantidade de potência (J s-1) necessária para manter uma diferença de temperatura 

constante (próxima de zero) entre a amostra e a cela de referência (VELÁZQUEZ-CAMPOY 

et al., 2004). 

Um esquema de um calorímetro que opera por fluxo de calor é apresentado na Figura 

3.10(a). O equipamento é constituído de duas celas com volume definido, uma de referência 

preenchida com água ou solução tampão e a outra contendo a solução de adsorvato e o 

adsorvente. Estas celas estão imersas em um dissipador de energia em equilíbrio térmico com 

um banho termostático. Uma seringa acoplada a uma bomba adiciona a amostra passo a passo 

na cela de amostra, em intervalos de tempo pré-determinados no transcorrer do experimento. A 

injeção na cela de amostra faz com que haja rompimento e formação de interações, promovendo 

uma variação de temperatura no interior da cela. O equilíbrio térmico é reestabelecido por meio 

do fluxo de energia na forma de calor que flui entre a cela da amostra e a vizinhança. Esse fluxo 

de energia é detectado pelas termopilhas que envolvem as celas. No processo de manutenção 

do equilíbrio térmico uma diferença de potencial elétrico proporcional à taxa de energia liberada 

ou absorvida pelas celas é detectada pelas termopilhas. O dados obtidos pelas termopilhas são 
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registrados em um termograma de potência em função tempo (Figura 3.10(b)) (JELESAROV 

e BOSSHARD, 1999). 

Os picos gerados no termograma são referentes à cada injeção na cela de amostra. A 

área de cada pico fornece a quantidade de energia na forma de calor (q) envolvida em cada 

injeção e pode ser obtida pela integração destes picos conforme apresentado pela 

Equação (3.102): 

2

1

t

t

q Pdt= ∫      (3.102) 

onde q é a energia na forma de calor que surge do produto entre a potência (P) e o tempo no 

intervalo entre t1 e t2. 

Visto que os processos termodinâmicos ocorridos no calorímetro acontecem sob pressão 

constante, o valor q obtido pela integração dos picos é numericamente igual à variação de 

entalpia de cada injeção (LEVINE, 2000). Estes valores podem ser representados em um gráfico 

como ilustrado na Figura 3.10(c). 

Figura 3.10 – (a) Esquema de um calorímetro de titulação isotérmica, (b) exemplo de um termograma obtido por 

ITC e (c) curva de obtida pela integração dos picos do termograma 

 
Fonte: Autoria própria.  
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4 Material e Métodos 

4.1 Material 
O bagaço de cana com teor de celulose de 45,5 ± 0,3%, hemiceluloses de 30,6 ± 0,5% 

e lignina de 23,8 ± 0,8% foi gentilmente doado pela Jatiboca Açúcar e Álcool (20°17'59.5"S 

42°41'27.8"W) (Urucânia, MG, Brasil). Os anidridos 1,2,4,5-benzenotetracarboxílico (97,0%) 

(anidrido piromelítico, AP) e diidro-2,5-furandiona (anidrido succínico, AS) foram adquiridos 

da Sigma-Aldrich (Brasil). N,N-dimetilacetamida (DMA), acetona e piridina foram adquiridas 

de Vetec (Brasil). A Peneira molecular (3Å) foi adquirida da Merck (Brasil), sulfato de zinco(II) 

hepta-hidratado (ZnSO4·7H2O), sulfato de cobre(II) penta-hidratado (CuSO4·5H2O), ácido 

acético, acetato de sódio tri-hidratado, ácido clorídrico (37% m m-1), ácido monocloroacético 

(99,5 %), o ácido nítrico (65% m m-1), cloreto de cálcio anidro, cloreto de sódio e hidróxido de 

sódio foram adquiridos da Synth (Brasil). O etanol foi adquirido da Ômega (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 cm-2) foi adquirido da JProlab (Brasil). 

4.2 Purificação dos reagentes 
A piridina utilizada na síntese do adsorvente foi previamente purificada por destilação 

fracionada. Em um balão de 2000 mL, adicionaram-se aproximadamente 1500 mL de piridina 

e cerca de 50 g de hidróxido de sódio. A piridina foi mantida sob refluxo durante 

aproximadamente 12 h. Após o período de refluxo, as frações foram recolhidas em balões de 

fundo chato contendo hidróxido de sódio. A N,N-dimetilacetamida (DMA) foi tratada com 

peneira molecular previamente ativada em mufla a 150ºC por 2 h. 

4.3 Modificação química do bagaço de cana-de-açúcar 

4.3.1 Preparação do bagaço de cana 
O bagaço de cana (BC) coletado foi previamente seco sob ação do sol e moído em 

moinho de facas (DeLeo, Brasil). Em seguida, utilizando um agitador eletromagnético (Bertel, 

modelo 2723, Brasil), o bagaço foi peneirado em um sistema composto por diversas peneiras, 

sendo a fração passante na peneira de 16 mesh (1,00 mm) e retida na peneira de 32 mesh 

(0,500 mm), a fração escolhida para modificação química. O BC classificado foi suspendido 

em água destilada a 70ºC por 1 h, sob agitação magnética, a fim de remover os compostos 

solúveis em água. O BC foi separado por filtração em funil de placa sinterizada de porosidade 

3, lavado com água destilada e acetona em um sistema de filtração sob pressão reduzida e então 
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seco em estufa a 90ºC por 2 h. Finalmente, o BC foi submetido a uma extração por solvente 

pelo método de Soxhlet utilizando uma mistura ciclo-hexano/etanol (1:1, v v-1) por 4 h e 

posteriormente seco em estufa a 90ºC para remoção dos solventes utilizados na etapa de 

extração.  

4.3.2 Preparação do bagaço de cana quimicamente modificado 

4.3.2.1 Experimentos de triagem 

A modificação do bagaço de cana com os anidridos succínico e piromelítico foi 

realizada em uma única etapa (reação one-pot) com os dois anidridos presentes no mesmo 

sistema reacional. Porém, os reagentes modificadores foram adicionados separadamente, sendo 

um deles acrescentado no início e o outro após transcorrido certo tempo de reação. 

Experimentos iniciais alterando a ordem de adição dos reagentes foram realizados a fim de se 

avaliar a reatividade de um dos anidridos frente a presença do outro no meio reacional. 

Em um balão de reação de 150 mL foram pesados 1,000 g de bagaço de cana e a massa 

correspondente a fração molar de 0,5 de um dos anidridos (2,7420 g de anidrido piromelítico 

ou 1,2580 g de anidrido succínico), totalizando uma massa total de anidridos de 4,000 g. Foram 

adicionados 7,5 mL de piridina anidra e o mesmo volume de DMA anidra. O sistema foi 

colocado sob agitação magnética de 300 rpm por 3 h a 75ºC. Após este tempo, foi adicionado 

o segundo anidrido mantendo-se a reação sob as mesmas condições por mais 3 h. Transcorridas 

as 6 h totais, o meio reacional foi filtrado sob vácuo utilizando um funil de placa sinterizada de 

porosidade 3. O filtrado foi descartado em um frasco apropriado e o produto foi lavado 

sequencialmente com 50 mL de etanol 95%, água destilada, 50 mL de solução de NaOH 

(0,01 mol L-1), 100 mL de água destilada, 50 mL de solução de HCl (0,01 mol L-1), 150 mL de 

água destilada, 100 mL de etanol absoluto e, por fim, acetona. O material permaneceu sob 

pressão reduzida para que fosse retirado o máximo do solvente antes da etapa de secagem. Em 

seguida, o material foi colocado em uma placa de Petri de massa conhecida e seco em estufa 

por 1 h a 85ºC. Depois de seco, o material foi transferido para um dessecador até que um peso 

constante fosse obtido e a massa final de produto foi determinada. O material sintetizado com 

a adição do anidrido succínico primeiro foi denominado BSeP e o material sintetizado com a 

adição do anidrido piromelítico primeiro foi denominado BPeS. 

4.3.2.2 Avaliação das variáveis experimentais 

A fim de investigar as variáveis experimentais e as interações entre elas, que possuem 

influência significativa nas respostas esperadas, as condições de modificação química do 
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bagaço de cana foram variadas por meio de um planejamento fatorial do tipo 23 com triplicata 

no ponto central, o qual foi construído no programa Statistica 12.5 (StatSoft Inc. 2014, USA). 

No planejamento utilizado foram avaliadas três variáveis independentes: tempo de reação com 

AS (tAS), temperatura (T) e fração molar de AS (χAS) em dois níveis. As variáveis independentes 

utilizadas e os níveis avaliados no planejamento são apresentados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Variáveis independentes e níveis avaliados 

Variáveis 
Níveis 

-1 0 +1 

T /ºC 50 75 100 
tAS /h 1 3 5 
χAS 0,2 0,5 0,8 

Fonte: Autoria própria. 

Sendo assim, foram realizadas 11 sínteses sendo oito referentes aos níveis superiores e 

inferiores, e uma síntese referente à condição reacional do ponto central, a qual foi repetida 

mais duas vezes. Para avaliar as melhores condições de modificação do BC, as capacidades de 

adsorção (mmol g-1) dos íons metálicos Cu(II) e Zn(II), foram estabelecidas como variáveis 

resposta do planejamento. 

4.3.2.3 Estudos de adsorção com os adsorventes obtidos no planejamento 

experimental 

As capacidades de adsorção dos íons metálicos foram determinadas por meio de estudos 

de adsorção em batelada, os quais foram realizados em duplicata e utilizando soluções tampão 

pH 5,5 (0,05 mol L-1) preparadas utilizando ácido acético/acetato de sódio. Alíquotas de 

100,0 mL das soluções dos íons metálicos (0,79 mmol L-1) foram adicionadas em frascos 

Erlenmeyer de 250 mL e termostatizadas a 25ºC em uma incubadora com agitação orbital 

(Tecnal, modelo TE-424) por 1 h. Amostras de 0,020 g de adsorvente previamente pesadas em 

frascos cilíndricos (1,8 mm de altura × 2,2 mm de diâmetro) foram adicionadas aos frascos 

Erlenmeyer e mantidas sob agitação de 130 rpm a 25ºC. Após o tempo de agitação pré-

determinado, os sólidos foram separados por filtração em papel de filtro (JP-41) e as 

concentrações de Cu(II) e Zn(II) na fase aquosa foram determinadas por espectroscopia de 

absorção atômica de chama (FAAS) (λCu = 324,8 nm; λZn = 213,9 nm). A capacidade de 

adsorção de cada um dos materiais adsorventes foi calculada a partir da equação a seguir: 
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 0 x M(II) M(II)
x

([M(II)] [M(II)] ) V
q

m
−

=     (4.1) 

onde qx (mmol g-1) é a quantidade de íons metálicos (M(II)) adsorvida por unidade de massa de 

adsorvente no tempo t, VM(II) (L) é o volume da solução de íons metálicos, 

([M(II)]0 – [M(II)]x)M(II) (mmol L-1) é a diferença entre as concentrações iniciais e as 

concentrações no tempo t ou no equilíbrio e, e m (g) é a massa de BSeP ou BPeS. 

4.3.2.4 Síntese do adsorvente BSeP em maior escala 

Após a determinação das melhores condições de síntese por meio dos estudos de triagem 

e do planejamento experimental, o adsorvente foi sintetizado em maior quantidade para a 

realização dos estudos de adsorção. Foram utilizados 16,000 g do bagaço de cana para a 

produção do adsorvente BSeP. Os procedimentos utilizados na síntese em maior escala foram 

os mesmos descritos na Seção 4.3.2.1. 

4.4 Caracterização do material adsorvente 

4.4.1 Ganho de massa (gm) 
O gm representa o aumento de massa do bagaço de cana após a reação de modificação 

química comparada ao material de partida, ambos em base seca. Os cálculos foram realizados 

de acordo com a equação a seguir: 

/ % 100f i

i

m m
gm

m
− 

= × 
 

    (4.2) 

onde mi (g) é a massa de bagaço de cana antes da modificação e mf (g) a massa do bagaço após 

a modificação. 

4.4.2 Grau de funcionalização (nT,COOH) 
A quantidade de funções ácidas presentes em BSeP foi determinada por meio de uma 

retrotitulação. Três massas de 0,1000 g de BSeP foram tratadas com 100,0 mL de uma solução 

aquosa de NaOH (0,01 mol L-1) em frascos Erlenmeyer de 250 mL e permaneceram sob 

agitação constante por 1 h. Após esse tratamento, os materiais foram separados por filtração 

simples (JP-41) e três alíquotas de 20,0 mL de cada amostra foram tituladas com solução aquosa 

de HCl (0,01 mol L-1) (KARNITZ et al., 2007). A quantidade total de funções ácido carboxílico 

(nT,COOH) foi calculada por meio da equação a seguir: 
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( )NaOH NaOH HCl HCl-1
T,COOH

BSeP

/mmol g
C V f C V

n
m

−  =  (4.3) 

onde CNaOH é a concentração da solução de NaOH (mmol L-1), CHCl é a concentração da solução 

de HCl (mmol L-1), VNaOH é o volume de solução de NaOH (L), VHCl é o volume de HCl (L) 

gasto na titulação do excesso de NaOH não reagido e mBSeP é a massa BSeP (g). O fator f está 

relacionado à alíquota retirada para ser titulada (20,0 mL) em relação ao volume total 

(100,0 mL). 

4.4.3 Análise elementar de C, H e N (CHN) 
A análise elementar de carbono (C), hidrogênio (H) e nitrogênio (N) foi realizada em 

um analisador elementar CHNSO Perkin Elmer, modelo 2400. As análises de BC e BSeP foram 

realizadas em duplicata. 

4.4.4 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 
Os espectros de FTIR de BC, BSeP e BPeS foram obtidos em um espectrômetro ABB 

Bomem, modelo MB3000, com resolução do detector de 4 cm-1 e 32 varreduras por amostra, 

sendo utilizado o detector do tipo sulfato de triglicina deuterada (DTGS). Para análise das 

amostras, pesaram-se 2 mg de cada uma previamente seca e foram misturadas com 100 mg de 

KBr de grau espectroscópico. A mistura foi macerada, seca e prensada na forma de pastilha 

(13 mm), utilizando 6 toneladas de pressão por aproximadamente 2 min. Amostras do 

adsorvente BSeP carregadas com Cu(II) e Zn(II) e amostras após a dessorção destes íons 

metálicos foram igualmente analisadas por FTIR. 

4.4.5 Análise de difração de raios-X (DRX) 
Os difratogramas de raios-X foram obtidos em um difratômetro Shimadzu, modelo 

XRD6100. Foram utilizadas voltagem de 40 kV, corrente de 30 mA e fonte de radiação de Cu 

filtrada com Mg, com varredura de 4 a 70o (2θ, ângulo de Bragg) e velocidade de varredura de 

2º min-1. O grau de cristalinidade do BC e do BSeP foi calculado por meio da integração dos 

picos utilizando o Microcal OriginProTM (OriginLab, versão 9.3). 

4.4.6 Determinação do ponto de carga zero (pHPCZ) 
O ponto de carga zero (pHPCZ) do BSeP foi determinado pelo método de adição de 

sólidos (BALISTRIERI e MURRAY, 1981). Soluções aquosas de NaCl (0,1 mol L-1) foram 
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preparadas com diferentes valores iniciais de pH (pHi) (2,0 a 9,0) ajustados pela adição de 

gostas de soluções de HCl (0,1 mol L-1) ou NaOH (0,1 mol L-1). As soluções com pH ajustado 

foram adicionadas a frascos Erlenmeyer de 125 mL contendo amostras de BSeP (0,100 g) 

previamente pesadas. Em seguida, os frascos foram agitados a 130 rpm em incubadora de 

agitação orbital (Marconi, modelo MA-830) durante 48 h. Após este tempo, os valores finais 

de pH (pHf) das soluções foram medidos. Um gráfico da diferença entre os valores de pH inicial 

e final (∆pH = pHi - pHf), no eixo das ordenadas (y), em função do pHi, no eixo das abscissas 

(x), foi construído e o ponto de intersecção da curva resultante com a abscissa, onde pH = 0, foi 

definido como valor do pHPCZ. 

4.4.7 Análise Termogravimétrica (TGA) 
Amostras de BSeP foram analisadas em um analisador termogravimétrico (Mettler 

Toledo, modelo TGA/DSC Stare system). Amostras com massa entre 5 e 6 mg, previamente 

secas a 85ºC, foram pesadas em um porta amostras de alumina e analisadas de 25ºC a 800ºC 

com uma taxa de aquecimento de 20ºC min-1 sob atmosfera de N2 (100 mL min-1). 

4.4.8 Ressonância Magnética Nuclear de carbono 13 no estado sólido 

(RMN de 13C) 
A extensão da modificação química do BC com cada um dos anidridos succínico e 

piromelítico foi estudada por meio da técnica de RMN de 13C em sólidos chamada de 

polarização cruzada em múltiplas etapas (MultiCP). Por meio de um procedimento de subtração 

espectral foi possível isolar os sinais de interesse e a partir daí avaliar a extensão da modificação 

com cada um dos anidridos (JOHNSON; SCHMIDT-ROHR, 2014). As análises foram 

realizadas em um espectrômetro Bruker modelo Avance 400, equipado com uma sonda de 

dupla ressonância de 4 mm Bruker MAS nas frequências de 100,5 Hz para 13C e 400,0 Hz para 
1H. A frequência de rotação (14 kHz) foi controlada por sistema pneumático, garantindo uma 

estabilidade de rotação superior a ~ 1 Hz. Comprimentos de pulso π/2 típicos de 4,0 µs e 3,5 µs 

foram aplicados para 13C e 1H, respectivamente. A intensidade do campo magnético de 

desacoplamento do próton utilizada foi de 100 kHz. Foram implementados nove blocos de 

polarização cruzada com 1,0 ms e a polarização cruzada antes da aquisição foi executada com 

0,8 ms, ambas com incremento de amplitude por sonda de rádio frequência RF (90-100%). O 

atraso de reciclo foi de 2,0 s e a duração do período de repolarização (tz) foi de 0,9 s 

(BERNARDINELLI et al., 2015). 
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4.4.9 Relaxometria de RMN 
Para a análise de relaxometria de RMN as amostras de BC e BSeP foram secas em uma 

estufa sob pressão reduzida de 510 mmHg durante 24 h. Em seguida. as amostras foram 

saturadas com DMA de grau cromatográfico e submetidas à pressão reduzida de 570 mmHg 

por 20 min para que os poros das amostras fossem completamente preenchidos com o solvente. 

Por fim, o excesso de DMA foi removido das amostras por meio de uma centrifugação 

utilizando membrana de filtragem com força centrífuga relativa de 200 g por 1 min (Corning® 

Costar® Spin-X, membrana de nylon de 0,45 μm). 

As análises de relaxometria de RMN foram realizadas utilizando a técnica de sequências 

de pulsos Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG), operando à frequência de ressonância do 

núcleo de 1H em um campo magnético de 0,5 T (20 MHz). Adquiriram-se 50.000 ecos com 

tempo de eco de 70 µs e tempo de repetição de 15 s. As curvas de decaimento de CPMG foram 

processadas para se obter a distribuição dos tempos de relaxação transversal (T2) usando a 

Transformada Inversa de Laplace (BORGIA; BROWN e FANTAZZINI, 1998; 

PROVENCHER, 1982), por meio do código ILT MATLAB, fornecido por Schumberger Doll 

Inc. (SONG; VENKATARAMANAN e BURCAW, 2005). A distribuição T2 obtida foi 

deconvoluída usando funções log-gaussianas para fornecer os picos relativos ao tamanho e 

distribuição dos poros preenchidos com DMA. 

4.4.10 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
A morfologia dos adsorventes BC e BSeP foi examinada utilizando microscópio 

eletrônico de varredura Tescan/Oxford Instruments, modelo Vega3 SB SEM, operando em uma 

voltagem de filamento de 20 keV e detector de elétrons secundário (SE). Os adsorventes foram 

previamente secos em estufa a 85ºC por 1 h. As amostras foram metalizadas com uma fina 

camada de ouro utilizando um equipamento de revestimento modular de alto vácuo (Quorum 

Technologies, modelo Q150R ES). 

4.4.11 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) 
A superfície dos adsorventes previamente carregados com os íons metálicos Cu(II) e 

Zn(II) (Seção 4.5.2) foram mapeados utilizando microscópio eletrônico de varredura equipado 

com EDX (Tescan/Oxford Instruments, modelo Vega3 SB SEM-EDS), operando em uma 

voltagem de filamento de 20 keV e detector de elétrons retro espalhados (BSE). As amostras 

foram previamente secas em estufa a 90ºC por 1 h e prensadas em forma de pastilha usando 6 t 

por 2 min. As amostras foram revestidas com uma fina camada de ouro utilizando um 
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equipamento de revestimento modular de alto vácuo (Quorum Technologies, modelo Q150R 

ES). 

4.4.12 Determinação da área superficial específica e distribuição e tamanho de 

poros 

As áreas superficiais de BC e do adsorvente BSeP foram determinadas utilizando um 

analisador de poros e superfície (Quantachrome, modelo Nova 1200e) por meio de isotermas 

de adsorção/dessorção de N2 a 77,35 K. As amostras foram previamente desgaseificadas a 30ºC 

durante 24 h sob pressão reduzida de 0,016 mmHg. A quantidade de N2 adsorvida e dessorvida 

nos materiais foi medida em uma faixa de pressões (P/P0 = 2 × 10-5 a 1,0), sendo que P é a 

pressão de equilíbrio e P0 é a pressão de saturação (GUO e CATCHMARK, 2012). A área de 

superfície específica foi determinada pelo Método de Brunauer, Emmett e Teller (BET) 

(BRUNAUER; EMMETT e TELLER, 1938), enquanto as distribuições de tamanho de poro 

foram determinadas pelo método Barrett, Joyner e Halenda (BJH) (BARRETT; JOYNER e 

HALENDA, 1951). 

4.5 Estudos de adsorção monocomponente em batelada  
Os estudos de adsorção em batelada utilizando o bagaço de cana modificado com os 

anidridos succínico e piromelítico foram realizados em sistemas aquosos monocomponente 

utilizando soluções contaminadas com Cu(II) ou Zn(II). Foram avaliadas a adsorção em função 

da dosagem de adsorvente, do pH da solução aquosa, do tempo (cinética) e da concentração 

inicial dos íons metálicos em solução (isoterma). Os estudos de adsorção foram realizados em 

duplicata com agitação de 130 rpm utilizando soluções tampão (0,05 mol L-1) preparadas 

utilizando ácido α-cloroacético/α-cloroacetato de sódio (valores de pH de 2,0 a 3,5) e ácido 

acético/acetato de sódio (valores de pH de 4,0 a 5,5). As concentrações dos íons metálicos após 

os experimentos de adsorção foram determinadas de acordo com os procedimentos descritos na 

Seção 4.3.2.3. 

4.5.1 Estudo em função da dosagem de adsorvente 
O efeito da dosagem do adsorvente na remoção de metais foi avaliado em função da 

remoção de íons Cu(II). Alíquotas de 100,0 mL de uma solução de cobre (0,79 mmol L-1) 

tamponada a pH 5,5, foram adicionadas em frascos Erlenmeyer de 250 mL e termostatizadas a 

25ºC por 1 h. Amostras de 0,020, 0,040, 0,060, 0,080 e 0,100 g de adsorvente previamente 

pesadas foram adicionadas aos frascos Erlenmeyer e mantidas sob agitação por 6h. A 

porcentagem de remoção de íons Cu(II) foi calculada usando a equação a seguir: 
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onde Ci e Ct (mmol L-1) são as concentrações de íons metálicos inicial e no equilíbrio, 

respectivamente. 

4.5.2 Estudo em função do tempo (cinética) 
Foram preparadas soluções aquosas dos íons metálicos (0,79 mmol L-1) tamponadas em 

pH 5,5. Alíquotas de 100,0 mL das soluções foram adicionadas em frascos Erlenmeyer de 

250 mL e termostatizadas a 25ºC em incubadora com agitação orbital por 1 h. Amostras de 

0,020 g do adsorvente previamente pesadas foram adicionadas aos frascos Erlenmeyer e 

mantidas sobre agitação por diferentes tempos de contato. Após o tempo de agitação pré-

determinado, os sólidos foram filtrados e a concentração dos metais foi determinada de acordo 

com os procedimentos descritos na Seção 4.3.2.3. 

4.5.3 Estudo em função do pH da solução 
Soluções aquosas (100,0 mL) contendo íons metálicos (0,79 mmol L-1) preparadas em 

solução tampão de concentração 0,05 mol L-1 em diferentes valores de pH (de 2,0 a 3,5 usando 

ácido α-cloroacético/α-cloroacetato de sódio e de 4,0 a 5,5 usando ácido acético/acetato de 

sódio) foram adicionadas em frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 0,020 g de adsorvente. 

As amostras foram mantidas sob agitação orbital em incubadora termostatizada a 25ºC por 6h. 

Após o tempo de agitação pré-determinado, os sólidos foram filtrados e a concentração dos 

metais foi determinada a partir da solução filtrada por FAAS como descrito na Seção 4.3.2.3. 

4.5.4 Isotermas de adsorção 
Foram preparadas soluções aquosas com diferentes concentrações dos íons metálicos 

variando de 0,03 a 3,3 mmol L-1. Alíquotas de 100,0 mL das soluções foram adicionadas a 

frascos Erlenmeyer de 250 mL e termostatizadas a 25ºC em incubadora com agitação orbital 

por 1 h. Amostras de 0,020 g dos adsorventes previamente pesadas em frascos cilíndricos foram 

adicionadas aos frascos Erlenmeyer e mantidas sob agitação por 6 h. Os demais procedimentos 

foram idênticos aos descritos nas Seções 4.3.2.3. 

Os parâmetros das isotermas foram obtidos por análise de regressão não linear 

utilizando o Microcal OriginPro 2016TM e o algoritmo de interação de Levenberg-Marquardt. 

A modelagem dos dados experimentais foi realizada utilizando o método de peso para o 

tratamento estatístico (Equação (4.5)) a fim de minimizar o valor da função objetiva, chi-
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quadrado (χ2) (Equação (4.6)), visando se obter o melhor ajuste. O coeficiente de determinação 

(R2) e o chi-quadrado reduzido (χ2red) (Equação (4.7)) foram utilizados para mensurar a 

qualidade da análise por regressão não linear e definir o modelo que melhor descreveu a 

adsorção. 

     (4.5) 

onde wi é o coeficiente de ponderação e yi representa o valor obtido experimentalmente. 

     (4.6) 

onde ŷi é o valor calculado pelo modelo (Langmuir ou Sips). 

      (4.7) 

onde χ2red é o chi-quadrado reduzido e υ é o número de graus de liberdade (υ = N - P), o qual 

depende do número de dados experimentais (N) e do número de variáveis (P) do modelo de 

Langmuir e Sips. 

O número de algarismos significativos das medidas é definido de acordo com o número 

de algarismos significativos das incertezas associadas. Como os desvios são diferentes entre as 

medidas, não é possível padronizar o número de algarismos significativos. De acordo com a 

EPA (Environmental Protection Agency): “O número de algarismos significativos que devem 

ser relatados para o resultado de uma medição depende da incerteza do resultado. Uma 

convenção comum é arredondar a incerteza (incerteza padrão ou incerteza expandida) para um 

ou dois algarismos significativos e relatar tanto o valor medido quanto a incerteza para o 

número resultante de casas decimais” (ANSI, 2003; BEVINGTON e ROBINSON, 1992; EPA, 

1980; ISO, 1995). 

4.5.5 Estudos de dessorção 
Amostras de BSeP foram carregadas utilizando o mesmo procedimento de adsorção 

descrito na Seção 4.3.2.3. Após o tempo de equilíbrio, a fração sólida foi separada por filtração 

simples, lavada com excesso de água deionizada para remoção dos íons metálicos não 

adsorvidos e seca a 85ºC em estufa por 3 h. O filtrado foi separado e sua concentração foi 

determinada por FAAS. Amostras de BSeP carregadas (0,020 g) foram colocadas em contato 
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com 20,0 mL de HNO3 (0,5 mol L-1) e mantidas sob agitação de 130 rpm a 25ºC por 25 min. 

Em seguida, os sólidos foram separados por filtração e a concentração de íons metálicos no 

filtrado foi determinada por FAAS. A eficiência de dessorção, Edes, do sistema metal-adsorvente 

foi calculada usando a equação a seguir: 

e,M(II)
des '

T,max BSeP

/ % 100
C V

E
Q m

 
= ×  

   
  (4.8) 

onde Edes (%) é a eficiência de dessorção, Ce,M(II) (mg L-1) é a concentração do íon metálico 

(M(II)) na solução de dessorção, V (L) é o volume da solução de dessorção, QT,max (mg g-1) 

representa a capacidade máxima de adsorção determinada pelo carregamento de íons metálicos 

na superfície BSeP antes do estudo de dessorção e m’BSeP (g) é a massa de adsorvente BSeP 

contido em mBSeP,M(II), a qual era a massa do material (BSeP carregada com M(II)) utilizada no 

estudo de dessorção. 

A massa do adsorvente BSeP contida em mBSeP,M(II) é calculada usando a Equação (4.9) 

como segue: 
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    (4.9) 

Reorganizando e simplificando a Equação (4.9) obtém-se a Equação (4.10): 
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1000
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Q
=

 
+ 

 

     (4.10) 

onde mBSeP,M(II) (g) é a massa do adsorvente BSeP carregado com íons metálicos. 

4.5.6 Re-adsorção em materiais dessorvidos 
Amostras de 0,020 g dos adsorventes provenientes do estudo de dessorção foram 

pesadas em frascos Erlenmeyer de 250 mL, aos quais foram adicionados 100,0 mL de solução 

dos íons metálicos (0,79 mmol L-1). As condições de adsorção e os demais procedimentos 

foram os mesmos utilizados na Seção 4.3.2.3. A eficiência de re-adsorção, Ere-ads, dos 

adsorventes, para um único ciclo de adsorção-dessorção-re-adsorção foi calculada utilizando a 

seguinte equação: 
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100
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= ×  

 
   (4.11) 

onde Qre-ads,max (mg g-1) é a capacidade de adsorção do material após o processo de dessorção e 

QT,max (mg g-1) é a capacidade de adsorção do material antes do processo de dessorção. 

O valor de Qre-ads,max foi calculado a partir da Equação (4.12): 
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onde m’M(II) (mg) é a massa de íon metálico não dessorvida do adsorvente BSeP após a 

dessorção, m”M(II) (mg) é a massa de íon metálico adsorvida no estudo de re-adsorção. Os 

valores de m’M(II) e m”M(II) foram calculados usando as Equações (4.13) e (4.14), 

respectivamente: 

 ( )( )M(II) BSeP,M(II) BSeP des' ' 1 /100 1000m m m E = − − ×   (4.13) 

onde mBSeP,M(II) é a massa de adsorvente carregada com íon metálico e m’BSeP é a massa de 

adsorvente presente em mBSeP,M(II). 

 ( )M(II) i e''m C C V= −  (4.14) 

onde Ci e Ce (mg L-1) são as concentrações do íon metálico em solução no início do experimento 

e no equilíbrio. 

4.6 Calorimetria de titulação isotérmica 
Os experimentos de calorimetria de titulação isotérmica foram realizados utilizando um 

monitor de atividade térmica (TA Instruments, modelo TAM III). As medidas foram realizadas 

em duplicata a 25,00000ºC ± 0,00001ºC utilizando um canal contendo duas celas de 4 mL. A 

cela de referência foi preenchida em todas as medidas com 2,7 mL de solução tampão ácido 

acético/acetato de sódio de pH 5,5. O mesmo volume foi adicionado à cela de amostra, contendo 

0,0100 ± 0,0001 g do adsorvente. O conteúdo da cela de amostra foi agitado continuamente a 

180 rpm por um agitador de ouro em formato de hélice. Após o equilíbrio térmico e a 

desgaseificação da amostra, injeções de 15 µL de uma solução concentrada de íon metálico 

(3,00 mg mL-1 para Cu(II) e 2,50 mg mL-1 para Zn(II)), preparada no mesmo tampão, foram 
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realizadas utilizando uma seringa Hamilton de 500 µL controlada por uma bomba de pistão, 

sendo que o intervalo entre as injeções foi de 35 min. 

Realizando um procedimento de titulação similar ao relatado anteriormente, foi obtida 

a contribuição energética dos processos de diluição do íon metálico e do adsorvente, consistindo 

na titulação do íon metálico em solução tampão sem adsorvente e por titulação da solução 

tampão em tampão contendo adsorvente. A variação de entalpia de adsorção para diferentes 

quantidades de metal adsorvidas foi determinada pela seguinte equação: 
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    (4.15) 

onde qi,int e qi,dil são as energias absorvidas ou liberadas na forma de calor na cela de amostra 

após a injeção i para o experimento de titulação do íon metálico em solução tampão na presença 

(interação) ou ausência (diluição) de adsorvente, respectivamente. Uma vez que a capacidade 

de adsorção e a concentração no equilíbrio após cada injeção não são conhecidos, foi utilizado 

um método interativo para estimá-los e consequentemente determinar o número de mols de íon 

metálico adsorvido (n) para cada injeção. Para tanto, foi utilizada uma função (Δqe) constituída 

pela diferença entre a capacidade de adsorção no equilíbrio experimental (qe,exp) determinada 

pela equação de balanço de massa (Equação (4.1)) e a capacidade de adsorção no equilíbrio 

estimada (qe,est) pelo modelo de isoterma que melhor descreveu os dados de equilíbrio. A função 

Δqe foi minimizada para Δqe = 0,001 utilizando o complemento solver do 

Microsoft Excel® 360, para que fosse estimado o valor da concentração de metal no equilíbrio 

para cada injeção. 

4.7 Determinação dos parâmetros termodinâmicos de adsorção 
A variação de energia livre de adsorção padrão no estado (ΔadsG°) para os sistemas de 

adsorção estudados pode ser calculada usando a Equação (4.16) como segue: 

o
ads ln aG RT K∆ = −      (4.16) 

onde Ka é a constante de equilíbrio termodinâmico (adimensional), T (K) é a temperatura 

absoluta e R é a constante dos gases ideais (8,314 J K-1 mol-1). 

A constante de equilíbrio termodinâmico pode ser calculada a partir da constante de 

Langmuir, b, utilizando a estratégia proposta por Liu (2009) como se segue: 
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onde γe é o coeficiente de atividade do metal em solução no equilíbrio (adimensional) a 25ºC. 

O coeficiente de atividade é fortemente afetado pela concentração das espécies 

carregadas em solução e diminui à medida que a força iônica aumenta. Assim, é necessário 

corrigir o coeficiente de atividade para cada sistema de adsorção estudado usando a lei de 

Debye-Hückel estendida para permitir um cálculo correto do valor de ΔadsG° segundo a 

Equação (4.18): 
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onde z é a carga do íon metálico, Ie (mol L-1) é a força iônica da solução no equilíbrio, α (pm) 

é o raio do íon hidratado para Cu(II) e Zn(II) (6 Å) (FETTER, 2018) e A e B são constantes 

empíricas com valores iguais a 0,5085 e 0,3281 a 25ºC em água, respectivamente (GARRELS 

e CHRIST, 1965). 

O parâmetro termodinâmico ΔadsGº é o resultado das contribuições entálpicas e 

entrópicas. Por isso, para elucidar os processos de interação da adsorção dos íons metálicos na 

superfície de BSeP é necessário avaliar cada uma destas contribuições individualmente. 

A variação da entalpia de padrão de adsorção (ΔadsHº) foi determinada a partir de uma 

curva de ΔadsH em função de Ce, extrapolando-se o valor de Ce para zero. A contribuição 

entrópica, TΔadsSº, foi determinada a partir da equação termodinâmica clássica: 

ΔadsG° = ΔadsH°- TΔadsS°    (4.19) 

4.8 Estudos de adsorção bicomponente em batelada 

4.8.1 Adsorção bicomponente em função do pH 
Os estudos de adsorção bicomponente em função do pH da solução foram realizados 

conforme apresentado na Seção 4.5.3, sendo utilizada uma solução de concentração equimolar 

dos íons metálicos (0,79 mmol L-1), agitação de 130 rpm por 6h, a 25ºC, e dosagem de BSeP 

de 0,2 g L-1. 
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4.8.2 Adsorção bicomponente em função do tempo de contato 
Os estudos de adsorção em função do tempo de contato foram realizados em três frações 

molares diferentes, 1:1, 3:1 e 1:3 de Cu(II) e Zn(II), respectivamente, sendo a concentração 

molar total de íons metálicos igual a 1,58 mmol L-1. As condições experimentais utilizadas 

foram as mesmas descritas na Seção 4.5.3, sendo que o intervalo de tempo utilizado no 

experimento foi de 5 a 480 min. 

4.8.3 Isotermas de adsorção bicomponente  
Os estudos de adsorção em função da concentração inicial da solução foram realizados em 

três frações molares como descrito na Seção 4.8.2. Foram preparadas soluções binárias de 

concentração molar variando de 0,03 a 5,00 mmol L-1. Alíquotas de 100,0 mL das soluções 

foram adicionadas aos frascos Erlenmeyer de 250 mL e termostatizadas a 25ºC em incubadora 

agitadora orbital por 1 h. Massas de cerca de 0,020 g do adsorvente BSeP foram medidas em 

pequenos vidros cilíndricos e adicionadas às soluções, que foram mantidas sob agitação até 

atingir o equilíbrio (tempo estabelecido no estudo de adsorção bicomponente em função do 

tempo de contato). Os demais procedimentos foram realizados conforme descrito na 

Seção 4.5.3. 

4.8.4 Estudos de dessorção e re-adsorção bicomponente 
Amostras de BSeP foram carregadas utilizando soluções bicomponente de concentração 

equimolar (0,79 mmol L-1) de Cu(II) e Zn(II), seguindo os mesmos procedimentos utilizados 

na Seção 4.5.5. Da mesma maneira, os estudos de dessorção foram realizados de acordo com 

os procedimentos descritos na Seção 4.5.6. 

4.9 Adsorção e dessorção monocomponente em coluna de leito fixo  
Os experimentos de adsorção em coluna de leito fixo foram realizados em uma coluna 

de vidro encamisada de 1,0 cm de diâmetro interno e 10,0 cm de altura. O afluente da coluna 

foi bombeado em fluxo ascendente com vazão controlada por bomba peristáltica da marca 

Milan Modelo BP600/4. O tempo de detenção hidráulica considerado foi de 1 min obtido pela 

otimização realizada por Xavier et al. (2018). A temperatura do processo foi controlada e 

mantida a 25ºC por um banho termostático da Marconi, modelo MA-470. A coluna foi 

empacotada com 0,500 g de BSeP com altura do leito correspondente a 3 cm, sendo o restante 

da coluna (parte inferior e superior do leito) preenchido com esferas de vidro e o leito 

imobilizado com lã de vidro. As soluções contendo os íons metálicos, Cu(II) ou Zn(II), foram 

preparadas em solução tamponada em pH 5,5 com concentração inicial de 1,4 mmol L-1.  
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A coluna foi primeiramente carregada com o cátion metálico em fluxo ascendente de 

2,35 mL min-1. Alíquotas foram coletadas em tempos determinados e foram utilizadas para a 

construção da curva de ruptura por meio da determinação da concentração dos íons metálicos 

na solução efluente a coluna por FAAS. Após atingir o ponto de ruptura, o fluxo de alimentação 

foi substituído por um fluxo de água deionizada para eliminar todos os cátions não adsorvidos 

pelo BSeP. Em seguida, uma solução de dessorção de HNO3 (0,5 mmol L-1) a 25ºC foi 

percolada pelo leito por 10 min em uma vazão de 10 mL min-1. Após a dessorção, água 

deionizada foi percolada pelo leito a fim de remover o excesso de HNO3, concluindo assim um 

ciclo de adsorção/dessorção. Esse procedimento foi realizado para os dois íons metálicos em 

três ciclos de adsorção e dessorção consecutivos a fim de avaliar a capacidade de utilização da 

coluna em um processo de remoção dos íons metálicos. As condições utilizadas nos 

experimentos de adsorção em leito fixo foram baseadas nos estudos de adsorção em batelada e 

nos resultados de otimização de adsorção de íons metálicos em coluna de leito fixo utilizando 

bagaço de cana modificado com anidrido trimelítico realizado por Xavier et al. (2018). 

A capacidade de adsorção do leito para um determinado tempo de operação foi 

calculada a partir da área sob a curva de ruptura conforme a equação a seguir: 

1 0

BSeP 00

/ 1
1000
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m C

•

−  
= − 

 
∫    (4.20) 

onde Q é a capacidade de adsorção da coluna (mmol g-1), C0 e Ct são as concentrações do 

adsorvato na fase fluida na entrada e saída da coluna (mmol L-1), respectivamente, mBSeP é a 

massa de adsorvente empacotada na coluna (g) e �̇�𝑉  é a vazão volumétrica da fase fluida 

(mL min-1). Assim, a capacidade máxima de adsorção da coluna (Qmax) foi calculada para o 

tempo gasto para saturar a mesma, ou seja, quando a Ct for igual a C0. 

O uso efetivo do leito (H) referente à altura efetiva do leito utilizada para adsorção de 

Cu(II) ou Zn(II) até o ponto de ruptura foi calculado usando a Equação (4.21). 
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     (4.21) 

onde, H é o uso efetivo do leito (cm), qtr e qte (mmol) são as quantidades de Cu(II) ou Zn(II) 

adsorvidas em BSeP até o tempo de ruptura (tr) e até o tempo de saturação (ts), que foram 
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obtidas a partir da curva de ruptura em Ct/C0 = 0,05 e em Ct/C0 = 0,95, respectivamente, e Z é 

a altura do leito (Z = 3,0 cm). 

A eficiência do processo de adsorção (EPA) para a coluna de leito fixo foi calculada 

usando a Equação (4.22): 
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/ % 100
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= ×  

 
     (4.22) 

onde, EPA é a eficiência do processo de adsorção (%) e qM(II) é a quantidade total de Cu(II) ou 

Zn(II) alimentado à coluna de leito fixo (mmol). 

O comprimento da zona de transferência de massa (ZZTM) foi calculado usando a 

Equação (4.23): 
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     (4.23) 

onde, ZZTM é o comprimento da zona de transferência de massa (cm). 

A determinação da quantidade de metal dessorvido (M(II)des) pela solução de HNO3 foi 

realizada pela área abaixo da curva de dessorção, Ct contra t, multiplicada pela vazão. A 

eficiência de dessorção (Edes) foi calculada de acordo com a Equação (4.24): 
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= × 

 
    (4.24) 

onde M(II)ads é a quantidade de metal adsorvido no leito (mmol) para Qmax acrescido da 

quantidade de metal residual de ciclos anteriores não dessorvido. 

A eficiência de re-adsorção (Ere-ads) também foi determinada considerando que o 

primeiro ciclo apresentou 100% da capacidade de adsorção do leito. Desta maneira, a 

quantidade de íons metálicos adsorvidos na saturação da coluna foi calculada utilizando a 

Equação (4.25): 

ads BSeP( )M II Q m= ×     (4.25) 

As curvas de ruptura foram modeladas pelos ajustes dos modelos de Thomas e Bohart-

Adams a partir de uma rotina implementada no MATLAB® 2016a (Mathworks Inc.) com a 

função algoritmo genético (ga) existente no programa (XAVIER et al., 2018). Esta função 



 

 

63 

permite encontrar o mínimo global a partir da minimização da função objetivo, que neste caso 

foi a raiz do erro quadrático médio (RMSE) definida pela Equação (4.26): 
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onde yi é o valor experimental no ponto i, ŷi é o valor predito pelo modelo para o ponto i 

correspondente e n é a quantidade de dados experimentais. 

4.10 Adsorção e dessorção bicomponente em coluna de leito fixo 
A remoção de íons metálicos em solução bicomponente foi realizada também em coluna 

de leito fixo, para avaliar a possível utilização do adsorvente BSeP em um sistema de tratamento 

de efluentes em fluxo. Para tanto, foram preparadas soluções bicomponente (2,8 mmol L-1) nas 

proporções molares de 1:1, 1:3 e 3:1 de Cu(II) e Zn(II), respectivamente. As demais condições 

experimentais foram as mesmas utilizadas na Seção 4.9. A modelagem da adsorção 

bicomponente em fluxo foi realizada utilizando o modelo de difusão no filme e no poro 

implementado por Xavier (2018). Devido ao elevado custo computacional para o ajuste do 

modelo aos dados experimentais, os parâmetros de entrada Pe, Bi e η foram ajustados por 

tentativa e erro a partir das correlações empíricas propostas por Ruthven (1984) para isotermas 

muito favoráveis (Pe ≈10, Bi ≥ 3,0 e η ≤ 2,0). Os parâmetros operacionais e as características 

do leito empacotado com BSeP são apresentados na Tabela 4.2, onde Z é a altura do leito, Rads 

é o raio da partícula do adsorvente, ρb é densidade do leito calculada pela relação entre a massa 

de adsorvente empacotada e o volume da coluna empacotada, ρa é densidade aparente do 

adsorvente obtida pelo método do picnômetro, ρr é a densidade real do bagaço de cana obtido 

da literatura (PÉREZ et al., 2018), dm,poro é o diâmetro médio dos poros obtido por BET e εb e 

εp são a porosidade da coluna e da partícula, respectivamente e τ é o tempo espacial baseado no 

planejamento experimental realizado por Xavier et al. (2018) para a otimização da adsorção de 

Cu(II) em coluna de leito fixo utilizando bagaço de cana modificado com anidrido trimelítico. 

Tabela 4.2 - Parâmetros operacionais e as características da coluna de leito fixo empacotada com BSeP 
Z / (cm) Rads / (cm) ρb / (g mL-1) ρa / (g mL-1) ρr / (g mL-1) dm poro / (Å) εb εp 𝝉𝝉 

3,0 0,01 0,20 0,38 1,95 25,0 0,48 0,81 1,0 

Fonte: Autoria própria 
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Os parâmetros (Qmax e b) referentes à isoterma de Langmuir para cada íon metálico foram 

obtidos dos estudos de adsorção em batelada (Seção 5.3.4). 

4.11 Determinação da estequiometria de adsorção 

A fim de elucidar o mecanismo de adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP, foi realizado 

um experimento de troca iônica com íons Na(I). Para tanto, a coluna previamente empacotada 

com BSeP (500 mg) foi percolada, em fluxo ascendente por uma solução aquosa de NaOH 

0,01 mol L-1 até que o pH da solução efluente atingisse o pH do afluente (pH 12). O excesso de 

solução de NaOH foi retirado da coluna percolando-se água deionizada até que o pH efluente 

atingisse a neutralidade. A troca dos íons Na(I) pelos íons metálicos foi realizada utilizando 

soluções aquosas monocomponente dos íons Cu(II) e Zn(II) (1,4 mmol L-1) em pH 5,5 (ajustado 

com soluções de HCl e KOH 0,01 mol L-1). As soluções dos íons metálicos foram percoladas 

pela coluna em fluxo ascendente coletando-se amostras em tempos pré-determinados. As 

concentrações de Na(I) e Cu(II) e Zn(II) nas amostras foram determinadas por FAAS 

(λNa = 589,0 nm). As quantidades de Cu(II) e Zn(II) adsorvidas em BSeP foram calculadas pela 

Equação (4.1), já a quantidade de íons Na(I) na solução efluente (MNa(I)) foi calculada pela 

Equação (4.27): 

Na(I) Na(I),t t
1

N

t
M C v

=

= ×∑     (4.27) 

onde CNa(I),t (mmol L-1) e vt (L) são a concentração de Na(I) na solução efluente e o volume de 

amostra em cada tempo t. 
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5 Resultados e discussões 

5.1 Síntese do adsorvente BSeP 

5.1.1 Experimentos exploratórios das condições de síntese 
Tendo em vista o objetivo de modificação do bagaço de cana com ambos os anidridos 

de ácido carboxílico (de cadeia alifática e aromática) foram realizados experimentos iniciais de 

modificação química para determinar em quais condições seriam possíveis realizar, em uma 

única etapa, a introdução de ambos os grupos succinil e piromelitil à estrutura do bagaço de 

cana. Desta maneira, foram produzidos dois materiais para verificar se a ordem de adição dos 

anidridos influenciaria na modificação do bagaço de cana. Os adsorventes foram produzidos de 

acordo com a metodologia descrita na Seção 4.3.2.1. A primeira reação foi realizada com a 

adição inicial do anidrido succínico (Figura 5.1(a)), sendo o anidrido piromelítico (Figura 

5.1(b)) adicionado após três horas de reação gerando o material BSeP. Na segunda reação foi 

invertida a ordem de adição dos anidridos, formando o material BPeS. A introdução dos grupos 

succinil e piromelitil foi avaliada por meio das técnicas de FTIR e de RMN de 13C. 

Figura 5.1 – Estruturas dos anidridos (a) succínico e (b) piromelítico 

O
O O O

O

O

O

O

O

Anidrido Succínico (AS) Anidrido Piromelítico (AP)

(a) (b)

 

Fonte: Autoria própria 

Os espectros de infravermelho dos materiais BC, BSeP, BPeS e do bagaço de cana 

modificado com apenas um anidrido por vez, sendo BS o bagaço modificado com anidrido 

succínico e BP o bagaço de cana modificado com anidrido piromelítico são apresentados na 

Figura 5.2. 
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Figura 5.2 – (a) Espectros de FTIR de BC, BSeP, BPeS, BS e BP, (b) destaque para a banda referente ao 
estiramento do grupo carbonila em BSeP, BPeS, BS e BP 
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 BC
 BSeP
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 BS
 BP

(a)

 

 
Fonte: Autoria própria. 

Como pode ser observado na Figura 5.2(a), todos os materiais modificados 

quimicamente com os anidridos de ácido carboxílico apresentam uma banda intensa na região 

entre 1720 e 1740 cm- 1, correspondente ao estiramento do grupo carbonila de éster. Além disso, 

existe um estiramento de grupo carbonila de éster no BC antes da modificação química 

referente à presença de grupos acetila nas hemiceluloses, justificando uma banda de menor 

intensidade antes da reação na região de 1735 cm-1. Os deslocamentos das bandas referentes ao 
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estiramento do grupo carbonila em cada um dos materiais são apresentados na Figura 5.2(b). O 

fato das funções carbonila do grupo piromelitil estarem ligadas ao anel aromático (grupo 

carbonila conjugado) faz com que a banda referente ao estiramento do grupo carbonila seja 

deslocada para valores próximos a 1730 cm-1 e, para as carbonilas do grupo succinil (carbonila 

não conjugada), a banda é deslocada para valores próximos a 1740 cm-1. Esse deslocamento 

ocorre porque a deslocalização dos elétrons π da carbonila faz com que a ligação C=O se 

alongue adquirindo caráter de ligação sigma (PAVIA et al., 2014). Foi observado no espectro 

de FTIR de BSeP, onde o anidrido succínico foi adicionado primeiro, que a banda relacionada 

ao grupo éster carbonílico foi deslocada para um número de onda inferior (1734 cm-1) em 

comparação com o espectro de BS (1738 cm-1) devido à introdução de unidades piromelitil em 

BSeP. Além disso, para BPeS, onde o anidrido piromelítico foi adicionado primeiro, a banda 

relacionada à carbonila foi deslocada para um número de onda menor (1731 cm-1) em 

comparação com o BSeP (1734 cm-1). Como esperado, a proporção dos grupos piromelitil e 

succinil introduzidos em BPeS e BSeP afetou a posição da banda de éster de carbonila. Estes 

resultados podem sugerir que a proporção dos grupos introduzidos em BSeP 

(νC=Oester,não conjugado deslocado de 1738 cm-1 (BS) para 1734 cm- 1 (BSeP)) foi menor do que 

em BPeS (νC=Oester,não conjugado deslocado de 1738 cm-1 (BS) para 1731 cm-1 (BPeS)). No 

entanto, a espectroscopia na região do infravermelho não fornece informações precisas sobre o 

número de unidades de succinil e piromelitil introduzidas em BSeP e BPeS. Para isso, foi 

utilizada a técnica de Multi-CP RMN de 13C.  

O método de excitação de polarização cruzada por múltiplas etapas (Multi-CP) foi 

utilizado para verificar de maneira quantitativa a inserção dos dois anidridos na estrutura do 

bagaço de cana. De modo geral, a técnica de RMN pode ser um método quantitativo, ou seja, é 

possível associar o sinal adquirido com a quantidade de um certo grupo químico. No entanto, 

em RMN de sólidos, devido a aspectos como a baixa abundância natural dos núcleos de 13C 

(~1%) e alargamento de sinais, o uso da técnica de excitação por pulso simples (como feito em 

RM de solução) se torna inviável, pois implica em um tempo de medida que pode chegar alguns 

dias. Os espectros de RMN de 13C em sólidos são geralmente obtidos utilizando o método de 

excitação chamado de polarização cruzada. Neste método o sinal de 13C é excitado via núcleos 

de hidrogênios acoplados ou espacialmente próximos a esse carbono. Isso implica em um ganho 

de sinal que pode chegar a mais de uma ordem de grandeza. Porém, o sinal fica dependente da 

abundância de núcleos de hidrogênios nas vizinhanças dos 13C, o que faz com que o caráter 

quantitativo da técnica seja perdido. Neste sentido, a grande vantagem de se usar a técnica de 
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polarização cruzada por múltiplas etapas (Multi-CP) é a de se obter espectros de RMN de 13C 

em sólidos em um tempo razoável (tempo cerca de ~3 vezes menor do que o tempo necessário 

em um espectro obtido com polarização cruzada) e que permite associar a intensidade do sinal 

correspondente a um dado grupo químico à quantidade deste grupo presente na amostra 

(JOHNSON e SCHMIDT-ROHR, 2014). A presença dos anidridos no bagaço de cana 

modificado foi analisada em função do aparecimento de sinais referentes aos carbonos 

aromáticos do grupo piromelitil (região B, 120-140 ppm) e de sinais referentes aos carbonos 

metilênicos da unidade succinil (região A, 24-40 ppm) (Figura 5.3). A determinação da 

quantidade de grupos succinil e piromelitil adicionados à estrutura de BC foi realizada por meio 

da normalização de todo o espectro relativo a área do respectivo sinal do carbono anomérico 

(C-1) da celulose, e então subtraindo o espectro de BC do espectro de BSeP. Para cada região 

de interesse, a área resultante desta diferença é propocional ao número de carbonos inseridos 

em BSeP relativo ao número de carbonos C-1, por unidade repetitiva de celulose (dímero 

celobiose). Devido à unidade aromática do grupo piromelitil possuir seis átomos de carbono e 

a unidade de celobiose possuir dois átomos de carbono C-1, a intensidade da região em B foi 

dividida por três para que fosse possível obter a quantidade de grupos aromáticos introduzidos 

por modificação química. De forma bem similar, o número de grupos metileno introduzidos foi 

obtido diretamente pela diferença normalizada de C-1 na região A, porque existem dois grupos 

metileno em cada unidade succinil por unidade repetitiva de celulose. Desta maneira, verificou-

se que 0,21 ± 0,03 unidades de succinil e 0,34 ± 0,05 unidades de piromelitil foram inseridas 

em cada unidade de celobiose em BPeS e 0,27 ± 0,03 unidades de succinil e 0,35 ± 0,05 

unidades de piromelitil foram inseridas em cada unidade de celobiose em BSeP. Outra 

evidência da modificação do bagaço de cana é o aumento da intensidade dos sinais na região 

de 160-180 ppm. Estes sinais já estavam presentes em BC devido aos carbonos dos grupos 

carbonila presentes nos grupos acetila das hemiceluloses e, portanto, essa região teve o 

aparecimento de novos sinais, ocasionando também em um acúmulo com os sinais previamente 

existentes, tendo intensidade e largura aumentada devido à modificação com AS e AP. Assim, 

esses resultados confirmaram que um número maior de grupos succinil foi introduzido na 

estrutura do bagaço de cana quando o anidrido succínico foi adicionado primeiro. Essa 

diferenciação observada nas duas ordens de adição se deve à diferença de reatividade entre os 

anidridos. Considerando que os anidridos se comportam como eletrófilos na reação de 

esterificação do bagaço de cana, a conjugação do anel presente no anidrido piromelítico faz 

com que este seja um eletrófilo mais forte do que o anidrido succínico, tornando-o mais reativo 

frente aos grupos hidroxila do bagaço de cana. Estes resultados estão de acordo com o que foi 
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observado nos espectros de FTIR dos materiais BSeP (proporção de piromelitil:succinil de 

1,30) e BPeS (proporção de piromelitil:succinil de 1,62). Estes resultados também sugeriram 

que uma forma de introduzir mais unidades succinil e piromelitil na estrutura do bagaço de cana 

é adicionar o anidrido succínico primeiro no meio reacional. Portanto, os estudos de síntese 

subsequentes foram realizados seguindo esta ordem. 

Figura 5.3 – Espectros de ressonância magnética de carbono 13 no estado sólido de BC, BSeP e BPeS 
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Fonte: Autoria própria. 

5.1.2 Planejamento experimental fatorial de síntese do adsorvente 
Para avaliar o efeito das variáveis de processo para a produção do adsorvente BSeP foi 

utilizado um planejamento experimental de triagem do tipo fatorial 23. Foram estudadas as 

influências da temperatura (T), tempo de reação com o anidrido succínico (tAS) e fração molar 

de anidrido succínico (𝜒𝜒AS) sobre as capacidades de adsorção dos íons metálicos Cu(II) e Zn(II) 

(qCu(II) e qZn(II), respectivamente). As condições de síntese estudadas e os dados de capacidade 

de adsorção e ganho de massa obtidos para cada um dos materiais do planejamento são 

apresentados na Tabela 5.1. Os níveis das variáveis independentes foram escolhidos com base 

em experimentos de sínteses do grupo de pesquisa, como os relatados por Ramos et al. (2015; 

2016), que estudaram a modificação química de BC com o anidrido ftálico e o anidrido 

trimelítico, respectivamente. 
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As capacidades de adsorção de Cu(II) e Zn(II) para os materiais obtidos no 

planejamento experimental foram determinadas por meio de experimentos exploratórios e 

utilizadas como variáveis resposta para avaliar o efeito das variáveis independentes do 

planejamento experimental. Além disso, foram determinados os ganhos de massa de cada 

material após as reações. 

Tabela 5.1 – Delineamento experimental do planejamento fatorial 23 

Experimento 

Variáveis independentes Variáveis resposta 
Valores não 
codificados 

Valores codificados Capacidades de adsorção / 
mmol g-1 gm (%) 

T / ºC tAS / h χAS T / ºC tAS / h χAS qZn(II) qCu(II) 
1 50 1 0,2 -1 -1 -1 0,72 ± 0,03 0,73 ± 0,01 15,76 
2 100 1 0,2 +1 -1 -1 0,90 ± 0,01 0,86 ± 0,02 47,12 
3 50 5 0,2 -1 +1 -1 0,41 ± 0,02 1,00 ± 0,01 38,16 
4 100 5 0,2 +1 +1 -1 0,71 ± 0,01 1,14 ± 0,02 56,34 
5 50 1 0,8 -1 -1 +1 0,54 ± 0,01 0,82 ± 0,02 39,13 
6 100 1 0,8 +1 -1 +1 0,701 ± 0,003 1,281 ± 0,002 73,45 
7 50 5 0,8 -1 +1 +1 0,607 ± 0,001 0,82 ± 0,02 43,84 
8 100 5 0,8 +1 +1 +1 0,46 ± 0,01 1,22 ± 0,01 32,50 

9 (C) 75 3 0,5 0 0 0 0,598 ± 0,007 1,05 ± 0,02 63,85 
10 (C) 75 3 0,5 0 0 0 0,599 ± 0,005 1,05 ± 0,02 63,64 
11 (C) 75 3 0,5 0 0 0 0,61 ± 0,02 1,05 ± 0,02 69,58 

Fonte: Autoria própria. 

Os valores das capacidades de adsorção representam a média da capacidade obtida para 

cada adsorvente em experimentos realizados em triplicata. É possível verificar que as diferentes 

condições de síntese geraram valores diferentes tanto para as capacidades de adsorção quanto 

para os ganhos de massa. Observa-se na Tabela 5.1 que os valores máximos das variáveis 

resposta qCu(II) e qZn(II) foram obtidos nos experimentos 6 e 2, respectivamente. 

A fim de se obter um adsorvente capaz de remover ambos os íons metálicos com a 

máxima capacidade de adsorção, a análise multivariada do efeito das variáveis independentes 

do planejamento foi realizada a partir da análise de variância (ANOVA) obtida pelo tratamento 

dos dados no programa Statistica®. Foram utilizados no tratamento estatístico o modelo de 

interação de dois fatores (2-way interaction model) e os erros foram estimados pela soma dos 

quadrados dos resíduos (RSS). A análise da significância do efeito de uma variável ou de sua 

interação com as demais na resposta esperada deve ser feita por meio do p-valor. Considerando 

95% de confiança, um efeito será significativo caso o p-valor seja menor que 0,05. O p-valor 
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de cada uma das variáveis resposta (qCu(II) e qZn(II)) foi determinado por ANOVA e sua 

representação gráfica é apresentada nos gráficos de Pareto na Figura 5.4(a) e (b). 

Figura 5.4 – Gráfico de Pareto (a) qCu(II) e (b) qZn(II) 
Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados; Variável: qeCu (mmol g-1)
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Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados; Variável: qe,Zn (mmol g-1)
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Fonte: Autoria própria. 
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A análise dos efeitos de uma variável por meio do gráfico de Pareto possibilita verificar 

qual das variáveis possuem efeito significativo para a resposta desejada e qual dos efeitos 

aumenta ou diminui a resposta. Efeitos positivos indicam aumento da resposta quando a 

variável significativa muda do nível mais baixo para o nível mais alto, já os efeitos negativos 

diminuem a resposta quando a variável muda do nível mais baixo para o nível mais alto. Além 

disso, quanto maior for sua magnitude, mais estatisticamente significativo será o efeito (DE 

BARROS NETO; SCARMINIO e BRUNS, 2010). 

Os gráficos de Pareto apontam que a variável temperatura (T) possui um efeito 

significativo positivo para ambas as respostas (6,743 para Cu(II) e 7,337 para Zn(II)), indicando 

assim que o emprego da variável temperatura em seu nível superior aumenta a modificação 

química de BC, pois favorece maiores capacidades de adsorção de Cu(II) e Zn(II). A única 

variável que apresentou influência significativa na capacidade de adsorção de Cu(II) foi a 

temperatura (T), sendo que as interações entre tAS × χAS (-3,614) e T × χAS (3,496) também 

apresentaram significância estatística. Para entender o efeito de interações é preciso analisar os 

gráficos de interações que, para estas variáveis estão apresentados na Figura 5.5(a) e (b). 

Figura 5.5 – Gráficos de interação para adsorção de Cu(II) (a) tAS × χAS e (b) T × χAS (Continua) 
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Figura 5.5 – Gráficos de interação para adsorção de Cu(II) (a) tAS × χAS e (b) T × χAS (Conclusão) 
 

 
Fonte: Autoria própria. 

Por meio dos gráficos de interação é possível analisar as interações significativas para 

maximizar a capacidade de adsorção de Cu(II). Para o nível inferior de tAS é necessário tomar 

o nível superior de fração molar de AS. E para a interação T × χAS, a utilização do nível superior 

de ambas as variáveis favorece a capacidade de adsorção de Cu(II). Esta análise é comprovada 

nas superfícies de resposta e nas curvas de nível (Figura 5.6). 

Figura 5.6 – Superfícies de resposta e curvas de nível para qe,Cu(II) (a) tAS (h) × T (ºC) (χAS = 0,5); b) χAS × T (oC) 
(tAS = 3 h) e c) χAS × tAS (h) (T = 75ºC) (Continua) 
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Figura 5.6 – Superfícies de resposta e curvas de nível para qe,Cu(II) (a) tAS (h) × T (ºC) (χAS = 0,5); b) χAS × T (oC) 

(tAS = 3 h) e c) χAS × tAS (h) (T = 75ºC) (Conclusão) 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

Para a adsorção de Zn(II) todas as variáveis se mostraram significativas sendo o efeito 

de T (7,337) positivo e os efeitos de tAS (-9,656) e χAS (-6,157) negativos (Figura 5.4). Portanto, 

de acordo com o gráfico de Pareto, as maiores capacidades de adsorção de Zn(II) são obtidas 

quando os níveis mais baixos das variáveis tAS e χAS são empregados e, portanto, como já visto, 

no nível mais alto para T. A análise de variância para qZn(II) apontou que, com exceção da 

interação entre tAS × T, todas as interações entre as variáveis foram significativas. Os gráficos 

de interação entre as variáveis tAS × χAS (4.842), T × χAS (-6.965) e tAS × χAS×T (-6.090) são 

apresentados na Figura 5.7(a), (b) e (c), respectivamente. Como pode ser observado nos 

gráficos, para todas as interações, o emprego do maior nível de T favoreceu as maiores 

capacidades de adsorção de Zn(II) e interação tAS × χAS aponta para a mesma conclusão obtida 
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dos efeitos das variáveis separadas: menores tempos de reação com AS e menores frações 

molares de AS favorecem a maximização da capacidade de adsorção de Zn(II). 

Figura 5.7 – Gráficos de interação para adsorção de Zn(II) (a) tAS × χAS, (b) T × χAS e (c) tAS × χAS × T 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

As superfícies de resposta e as curvas de nível para qZn(II) apresentadas na Figura 5.8 

apontam a tendência das melhores condições de modificação de BC para maximizar a 

capacidade de adsorção de Zn(II). Considerando que o objetivo da síntese do material 

adsorvente é a remoção de ambos os íons metálicos, a condição almejada é aquela que maximiza 

tanto a adsorção Cu(II) quanto a de Zn(II). Com base nos resultados obtidos no planejamento 

experimental, pode-se concluir que a condição ótima de síntese para os limites assumidos deve 

considerar o nível superior da variável T (100ºC) e nível inferior da variável tAS (1 h). Para a 

variável fração molar de AS, o nível superior favoreceu a qCu(II) e o nível inferior favoreceu a 

qZn(II). Esse resultado sugere que maiores quantidades de grupo succinato aumentam a 

capacidade de adsorção de Cu(II) enquanto a modificação com maiores quantidades de 

piromelitato favorecem a adsorção de Zn(II), sugerindo assim uma possível seletividade dos 
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íons metálicos pelos sítios de adsorção. Essa seletividade pode ser explicada pela teoria de 

ácidos e bases de Pearson (1963). Segundo Pearson, a estabilidade da formação de complexos 

metálicos está ligada à afinidade entre as bases e ácidos de Lewis envolvidos na reação. A 

dureza e maciez dos ácidos e bases está relacionada ao tamanho das espécies e suas 

polarizabilidades. Ácidos duros são espécies de baixa eletronegatividade e tamanho de raio 

atômico ou iônico pequeno, enquanto bases duras são espécies que doam elétrons, possuem alta 

eletronegatividade e baixa polarizabilidade; Ácidos moles são espécies de tamanho de raio 

atômico ou iônico grande, com baixo estado de oxidação, de média eletronegatividade, 

enquanto bases moles são espécies que doam elétrons, possuem alta eletronegatividade e alta 

polarizabilidade. O princípio de Pearson sugere que ácidos moles se ligam a bases moles e 

ácidos duros se ligam a bases duras. Íons metálicos como Cu(II) e Zn(II) são considerados 

ácidos de Lewis intermediários (ou moderados) e, portanto, podem formar complexos estáveis 

tanto com bases moles quanto com bases duras (PEARSON, 1963). Os sítios ativos inseridos 

na superfície do bagaço de cana são formados por grupos carboxilatos que tendem a ser bases 

duras, embora o oxigênio portador de carga negativa ligado à carbonila de ácido carboxílico 

tenha um de seus pares de elétrons não ligantes envolvido em ressonância, o que melhora a 

dispersão/deslocalização da carga negativa (VASCONCELLOS, 2014). As funções carbonila 

de ácido carboxílico ligadas ao anel aromático do grupo piromelitato atuam como grupos 

retiradores de densidade eletrônica do anel aromático, e isso faz com os valores de pKa dos 

grupos ácido carboxílico do grupo piromelitato (pKa,1 = 1,92, pKa,2 = 2,87, pKa,3 = 4,49 e 

pKa,4 = 5,63) sejam menores do que dos grupos carboxilato do grupo succinato (pKa,1 = 4,19 e 

pKa,2 = 5,48), por exemplo. Dessa forma, metais que sejam mais moles tendem a se ligar 

majoritariamente as funções carboxilato do grupo piromelitato. Considerando que as 

eletronegatividades de Cu(II) e Zn(II) na escala de Pauling são 1,90 e 1,65, respectivamente, 

espera-se que o Zn(II), que é relativamente mais mole que o Cu(II), tenha mais afinidade pelo 

grupo piromelitato, com funções carboxilato de carga mais deslocalizada e, que o Cu(II) tenha 

mais afinidade pelo grupo succinato, com funções ácido carboxílico de carga menos 

deslocalizada (HAYNES, 2009; SOUZA e RAILSBACK, 2012). 
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Figura 5.8 – Superfícies de resposta para qZn(II) (a) tAS (h) × T (ºC) (χAS = 0,5); b) χAS × T (ºC) (tAS = 3 h) e c) 
χAS × tAS (h) (T = 75ºC) 

 

 

 
Fonte: Autoria própria 
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Para determinar uma condição ótima de síntese para a adsorção de ambos os íons 

metálicos foi analisado o perfil de desejabilidade considerando a maximização de ambas as 

respostas. Os perfis de desejabilidade maximizando as respostas de qCu(II) e qZn(II) 

simultaneamente são apresentados na Figura 5.9. Os perfis de desejabilidade sugerem que a 

modificação seja realizada utilizando as seguintes condições de reação: T = 100ºC, tAS = 1 h e 

χAS = 0,62. Para essas condições, a desejabilidade prevê que as capacidades de adsorção de 

Cu(II) e Zn(II) serão de 1,28 mmol g-1 e 0,90 mmol g-1, respectivamente. 

Figura 5.9 – Perfis de desejabilidade maximizando as respostas de qCu(II) e qZn(II) simultaneamente 

 
Fonte: Autoria própria. 

Para verificar se as previsões das variáveis resposta pela ferramenta de desejabilidade 

seriam válidas, um adsorvente foi sintetizado utilizando as condições propostas pelo perfil de 

desejabilidade. Os procedimentos de modificação foram os mesmos descritos na Seção 4.3.2.1. 

A comparação entre os valores preditos pelo planejamento e os obtidos experimentalmente são 

apresentados na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 – Capacidades de adsorção de Cu(II) e Zn(II) preditas pelo planejamento e aquelas obtidas 
experimentalmente 

Resultados q / mmol g-1 
Cu(II) Zn(II) 

Predito 1,28 0,90 
Obtido 1,18 0,78 

Erro relativo / %/ 7,8 13,3 
Fonte: Autoria própria. 

Observa-se que o material obtido possui respostas próximas às preditas pelo 

planejamento, com erros relativos entre 8-13%, e, portanto, a partir dos dados obtidos no 

planejamento fatorial e nos experimentos preliminares de triagem, a condição que foi utilizada 

para sintetizar o material em maior quantidade foi a de temperatura de 100ºC, tempo de reação 

do anidrido succínico de 1 h e fração molar de anidrido succínico de 0,62, originando o 

adsorvente BSeP. A rota sintética para a obtenção de BSeP em maior escala é apresentada na 

Figura 5.10. 

Figura 5.10 – Condições de reação para a modificação química do bagaço de cana-de-açúcar (BC) com os 
anidridos succínico (AS) e piromelítico (AP) 
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Fonte: Autoria própria. 

5.2 Caracterização do adsorvente BSeP 
A composição química, em massa (%), do bagaço de cana utilizado na síntese de BSeP 

foi determinada por Elias et al. (2019), sendo de 45,5 ± 0,3% de celulose, 30,6 ± 0,5% de 

hemiceluloses e 23,8 ± 0,8% de lignina, totalizando 100 ± 4%. O teor de componentes 

minoritários como inorgânicos (cinzas) e extrativos não foi determinado neste trabalho por não 

interferir diretamente na síntese. 

5.2.1 Análise elementar de C, H e N 
A análise elementar foi realizada para o BC de partida e para o BSeP. Os dados obtidos 

são apresentados na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 – Resultados da análise elementar de C, H e N 
Material C / % H / % N / % 

BC 44,5 ± 0,8  6,0 ± 0,2 0,2 ± 0,1 
BSeP 47,6 ± 0,3 5,1 ± 0,1 0,2 ± 0,1 

Fonte: Autoria própria. 

Pode ser observado que o material modificado possui teores de C maiores e teores de H 

menores se comparado com seu precursor. Isso se deve à inserção dos grupos succinato e 

piromelitato que possuem teores de C = 47,53% e H = 4,99% e C = 52,60% e H = 2,81%, 

respectivamente (valores teóricos, calculados pelo Chemdraw (PerkinElmerTM, versão 14). A 

presença de nitrogênio nos materiais se deve às proteínas presentes no bagaço de cana, as quais 

não foram completamente removidas nos processos de preparação e purificação. Enquanto o 

aumento no teor de N em BSeP também pode estar relacionado à presença de resíduos dos 

solventes piridina e DMA que porventura não foram completamente removidos na elaboração 

da reação. 

5.2.2 Ganho de massa e número de grupos funcionais 
O adsorvente sintetizado nas condições determinadas pelo planejamento experimental 

apresentou gm de 61,621 ± 0,002% e nT,COOH de 4,21 ± 0,07 mmol g-1. Esses resultados são 

semelhantes aos relatados por Elias et al. (2019) que descreveram a modificação química do 

bagaço de cana de açúcar com anidrido succínico (AS) e anidrido ftálico (AF) em uma reação 

em um único recipiente para preparar SBSPh (gm = 60,52%, nT,COOH = 3,51 mmol g-1) e 

Almeida et al. (2019) que relataram a modificação química de BC com AS e anidrido 

Trimelítico (AT) em uma reação em um único recipiente para preparar o SBST (gm = 73,2%, 

nT,COOH = 4,67 mmol g-1). Os diferentes valores de gm e nT,COOH para SBSPh, SBST e BSeP 

estão relacionados a diferentes números de unidades succinil (0,33) e ftalil (0,40) (ELIAS et 

al., 2019), succinil (0,51) e trimelitil (0,59) (ALMEIDA et al., 2019) e succinil (0,71) e 

unidades de piromelitil (0,25) (este trabalho, seção 5.2.4) introduzidas em SBSPh, SBST e 

BSeP, respectivamente. Além disso, SBSPh e SBST foram sintetizados pela adição simultânea 

de ambos os anidridos de ácido carboxílico no início da reação, enquanto na síntese de BSeP 

os anidridos de ácido carboxílico foram adicionados separadamente. A necessidade de uso de 

diferentes métodos de modificação química para a síntese de SBSPh, SBST e BSeP foi devido 

à diferença no tamanho molecular e na reatividade de AP, AT e AF. 
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5.2.3 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 
As análises de espectroscopia de FTIR foram realizadas para BC e BSeP e os espectros 

estão apresentados na Figura 5.11. As principais diferenças entre os espectros de BC e BSeP 

que evidenciam a modificação são: 

(1) o aparecimento de bandas em 2631 e 2528 cm-1 correspondentes ao estiramento de 

ligações O-H, nas quais os grupos estão envolvidos em ligações de hidrogênio relativas aos 

dímeros de ácido carboxílico de cadeia alifática e aromática; 

(2) uma banda forte em 1733 cm-1 referente ao estiramento do grupo carbonila de éster, 

que frequentemente se sobrepõe à banda relacionada ao estiramento da carbonila do ácido 

carboxílico; 

(3) uma banda em 1500 cm-1 devido ao estiramento das ligações C=C no anel aromático 

referente ao grupo piromelitato deslocado para a direita em relação ao estiramento desta mesma 

ligação proveniente da lignina (1514 cm-1); 

(4) uma banda a 1257 cm-1 relacionada ao estiramento de ligações C–O de ésteres. 

Figura 5.11 – Espectro de infravermelho (FTIR) de BC e BSeP 
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Fonte: Autoria própria. 
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Como discutido na Seção 5.1.1, a introdução de diferentes grupos contendo a função 

carbonila gera um deslocamento na frequência de absorção das ligações C=O devido à mudança 

no momento dipolo destas ligações. Desta maneira, o estiramento da ligação C=O de éster 

alifático presente no grupo succinato ocorre em regiões próximas de 1740 cm-1 (Figura 5.2), 

enquanto o estiramento da ligação C=O de éster conjugado com o grupo fenila presente na 

unidade piromelitato é deslocado para a faixa de absorção em torno de 1730 cm-1. Como há 

superposição de bandas, não é possível observá-las separadamente, porém, como o sinal se 

encontra em uma região de absorção intermediária aos dois grupos, é possível inferir que ambos 

foram inseridos na matriz do bagaço de cana. 

5.2.4 Ressonância Magnética Nuclear de carbono 13 no estado sólido 

(RMN de 13C) 
Os espectros de RMN de 13C no estado sólido obtidos para BC e BSeP são apresentados 

na Figura 5.12. 

Figura 5.12 – Espectro de RMN de 13C de BC e BSeP 
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Fonte: Autoria própria. 

Os sinais característicos dos constituintes do bagaço de cana estão representados pelos 

números de 1 a 17, sendo estes encontrados em ambos os materiais. Os sinais 2, 11, 12, 13, 14 
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e 15 são atribuídos aos carbonos presentes na lignina; os sinais 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 são referentes 

aos carbonos da celulose e os sinais 1, 9, 16 e 17 referem-se aos carbonos das hemiceluloses 

(MARTINEZ et al., 1991). Além dos sinais característicos de bagaço de cana-de-açúcar, o 

espectro de BSeP exibiu dois novos sinais particulares da modificação química de BC por AS 

e AP. A região A presente na faixa de 24 a 40 ppm está relacionada aos deslocamentos químicos 

de carbonos metilênicos presentes no grupo succinato introduzido na matriz de BC. Enquanto 

a região B na faixa de 120 a 140 ppm estão presentes os sinais referentes aos carbonos do anel 

aromático presentes no grupo piromelitato. Como é possível observar, a intensidade dessa 

região aumentou devido ao incremento da porção aromática causada pela introdução do grupo 

piromelitato na estrutura do bagaço de cana (MARTINEZ et al., 1991; MELO et al., 2010; 

MELO et al., 2011). Aqui também é possível observar o aumento da intensidade dos sinais na 

região de 160-180 ppm referentes aos carbonos dos grupos carbonila devido à modificação com 

AS e AP. 

A técnica de RMN 13C foi utilizada para determinar a quantidade de cada anidrido de 

ácido carboxílico que foi introduzido em BC. Utilizando a abordagem descrita na Seção 5.1.1, 

o número de grupos succinil e piromelitil inseridos em cada unidade repetitiva de celulose 

(celobiose) foi calculado para BSeP. Os resultados obtidos pela técnica quantitativa mostraram 

que para cada 1 unidade de celobiose existem 0,25 ± 0,03 unidades de AP e 0,71 ± 0,02 

unidades de AS, o que demonstra que a introdução dos diferentes anidridos de ácido carboxílico 

na estrutura do bagaço de cana foi realizada com sucesso. A estrutura proposta para o bagaço 

de cana modificado BSeP com base nos resultados obtidos é apresentada na Figura 5.13. Ao 

comparar estes resultados com os apresentados na Seção 5.2.2 obtidos por Elias et al. (2019) e 

Almeida et al. (2019) podemos observar que o número total de unidades AS e AP, AS e AT e 

AS e AP introduzidas em SBSPh, SBST e BSeP foi de 0,73, 1,1 e 0,96, respectivamente. Deve-

se observar que as razões entre as unidades AP/AS, AT/AS e AP/AS introduzidas em SBSPh, 

SBST e BSeP foram de 1,21, 1,16 e 0,35, respectivamente. Apesar das diferenças nas condições 

de síntese utilizadas para preparar o SBSPh (T = 100ºC, t = 11 h, χAS = 0,2) (ELIAS et al., 

2019), SBST (T = 100ºC, t = 11 h, χAS = 0,2) (ALMEIDA et al., 2019) e BSeP (T = 100ºC, tAS 

= 1 h e tAP = 5 h, χAS = 0,62), os resultados obtidos sugerem que à medida que o tamanho 

molecular do anidrido de ácido carboxílico aromático aumentou, sua introdução na estrutura de 

BC diminuiu. Como resultado, o método de reação adicionando os anidridos simultaneamente 

no meio reacional utilizado para preparar SBSPh e SBST não poderia ser utilizado para produzir 

o adsorvente BSeP. 
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Figura 5.13 – Proposta de estrutura química para o BSeP com base nos dados obtidos por MultiCP 
RMN 13C no estado sólido. Para o dímero celobiose n =1 
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Fonte: Autoria própria. 

5.2.5 Relaxometria 
A relaxometria de RMN de 1H foi utilizada para avaliar a estrutura dos poros de BC e 

BSeP. Para fluidos confinados em nano e microporos é possível relacionar o tempo de relaxação 

transversal (T2) com a razão superfície-volume dos poros, sendo que valores de T2 longos 

correspondem a poros maiores (MITCHELL; STARK e STRANGE, 2005). Para a biomassa 

lignocelulósica, diferentes escalas intersticiais são geralmente observadas por relaxometria de 

RMN, as quais estão relacionadas a diferentes compartimentos da microestrutura da planta. Os 

valores de T2 de alguns milissegundos estão relacionados a espaços intersticiais na superfície 

da estrutura de microfibrilas de celulose, enquanto a escala intermediária, com um valor de T2 

de dezenas de milissegundos, está associada a poros dentro da matriz de lignina-hemiceluloses 

na superfície das fibras. Para valores de T2 em torno de centenas de milissegundos, a escala 

intersticial relacionada está associada aos poros ou espaços do lúmen de célula e entre as fibras 

(MENG e RAGAUSKAS, 2014; TSUCHIDA et al., 2014). 

As amostras foram centrifugadas para remover quaisquer moléculas de DMAc que não 

estavam confinadas dentro da estrutura porosa dos materiais, a fim de manter a 

reprodutibilidade das medições. No entanto, não há controle de massa e quantidade de DMAc 
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em cada medição. Isso significa que apenas as proporções de DMAc em cada escala intersticial 

podem ser avaliadas. O DMAc foi utilizado para o preenchimento dos poros pois provoca 

menor inchamento da parece celular, promovendo a sondagem da estrutura mais primitiva. As 

distribuições de T2, normalizadas pela área total, obtidas para BC e BSeP, ao longo de suas 

respectivas deconvoluções são mostradas na Figura 5.14. 

Figura 5.14 – Distribuições de T2 para amostras de BC e BSeP. As linhas pretas indicam a distribuição obtida 
pelo procedimento ILT. Os componentes vermelho, verde e azul são atribuídos à microfibrila interna, à parede 
celular e aos espaços intersticiais do lúmen, respectivamente. O gráfico no canto superior esquerdo apresenta a 

média dos sinais CPMG para o BC (vermelho) e BSeP (azul) 

 

Fonte: Autoria própria. 

O tempo de relaxação transversal do fluido é proporcional à quantidade deste nos poros 

e, consequentemente, proporcional ao volume dos poros (MENG e RAGAUSKAS, 2014). 

Comparando BC e BSeP, a principal diferença é a maior acessibilidade das moléculas de DMAc 

na menor escala intersticial para a amostra BSeP, representada pelo aumento de sua respectiva 

área relativa, conforme mostrado na Tabela 5.4. Esse aumento é acompanhado pela redução das 

áreas relativas das escalas intersticiais relacionadas à matriz lignocelulósica (parede celular) e 

espaços luminais (lúmen), uma característica que não foi observada tão claramente para os 

materiais SBSPh e SBST (ALMEIDA et al., 2019; ELIAS et al., 2019). Portanto, esta é uma 

possível consequência das diferenças nos métodos de síntese aplicados a cada material. 
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Os valores de T2 para todas as três escalas intersticiais da amostra de BSeP são mais 

curtos do que suas respectivas contrapartes na amostra de BC, conforme mostrado na Tabela 

5.4. Essa redução está provavelmente relacionada a mudanças na relaxividade da superfície, 

uma vez que o tamanho máximo dos poros, aqui associado aos poros da parede celular, 

diminuiu em 74%. Este efeito é mais pronunciado nas escalas de microfibrilas e lúmen, com os 

valores centrais de T2 diminuindo em 49% e 43%, respectivamente. Para a parede celular, o 

valor de T2 diminuiu 29%. Isso indica que a introdução dos grupos succinil e piromelitil alterou 

a superfície dos poros. 

Tabela 5.4 – Valores de T2 e áreas relativas (%) para cada deconvolução das distribuições de T2 
Amostra BC BSeP 
Escala 

intersticial 
Área 

relativa / % T2 / s Área 
relativa / % T2 / s 

Superfície das 
microfibrilas 6 ± 1 (3,7 ± 0,3) × 10-3 11 ± 1 (1,9 ± 0,3) × 10-3 

Matriz celulose-
lignina 10 ± 1 (4,5 ± 0,1) × 10-2 7 ± 2 (3,2 ± 0,2) × 10-2 

Lúmen 85 ± 1 (4,2 ± 0,1) × 10-1 82 ± 1 (2,4 ± 0,1) × 10-1 
Fonte: Autoria própria. 

5.2.6 Análise termogravimétrica (TGA) 

As curvas termogravimétricas que mostram as decomposições térmicas de BC e BSeP 

são apresentadas na Figura 5.15(a) e (b), respectivamente.  

As curvas termogravimétricas de BC apresentaram perdas de massa semelhantes às 

obtidas por Elias et al. (2019) e Almeida et al. (2019). As curvas termogravimétricas de BC e 

BSeP exibiram perfis de decomposição semelhantes, com BSeP apresentando um evento de 

perda de massa adicional em comparação ao BC. Ambos os materiais apresentaram eventos de 

perda de massa relacionados à vaporização da água ligada (i), decomposição da celulose (ii) e 

hemiceluloses (iii). A decomposição da lignina ocorreu em temperaturas acima de 400ºC como 

um processo gradual de carbonização e, portanto, não exibiu um pico máximo de decomposição 

na curva DTG (DE MELO et al., 2009; VARHEGYI et al., 1989). As temperaturas de 

decomposição inicial (Ti) e máxima (Tm), bem como as perdas de massa relacionadas a cada 

evento de decomposição, são apresentadas na Tabela 5.5. 
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Figura 5.15 – Curvas termogravimétricas (TGA) e primeira derivada da TG (DTG) para a decomposição 
térmica de (a) BC e (b) BSeP 
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Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5.5 – Dados termogravimétricos para decomposição térmica de BC e BSeP 
Parâmetros BC BSeP 

Ti,1 / ºC 30,0 25,2 
Tm,1 / ºC 51,3 53,0 
Δm1 / % 6,8 6,6 
Ti,2 / ºC 179,2 131,0 
Tm,2 / ºC 303,8 239,3 
Δm2 / % 32,3 38,1 
Ti,3 / ºC 323,0 246,8 
Tm,3 / ºC 352,3 267,6 
Δm3 / % 45,2 18,0 
Ti,4 / ºC - 301,0 
Tm,4 / ºC - 322,7 
Δm4 / % - 29,1 

Ti: temperatura inicial da decomposição; 
Tm: temperatura máxima de decomposição;  

Δm: perda de massa no evento de 
decomposição térmica. 

Fonte: Autoria própria. 

O evento de decomposição (ii) que ocorreu em Ti,2 (131ºC) e Tm,2 (239ºC) é relacionado 

à degradação dos grupos succinil e piromelitil introduzidos na estrutura BC, já que a perda de 

massa (∆m2 = 38,1%) observada neste evento corresponde à contribuição desses grupos na 

composição química de BSeP, ou seja, 28,0% de celulose, 18,8% de hemiceluloses, 14,6% de 

lignina e 38,5% de grupos succinil-piromelitil. Esses valores foram estimados com base na 

composição química do BC (Seção 4.1) e no ganho de massa após a modificação química de 

BC com os anidridos succínico e piromelítico. Comparando o comportamento da decomposição 

térmica de BSeP com BC, observou-se que a estabilidade dos componentes celulósicos de BSeP 

é menor, já que os eventos de decomposição de BSeP ocorreram em temperaturas mais baixas 

em comparação ao BC. A degradação dos grupos succinil e piromelitil inseridos na estrutura 

de BSeP por meio de ligações éster ocorreu antes da decomposição das hemiceluloses, celulose 

e lignina, respectivamente, o que contribuiu para a diminuição da resistência térmica do BSeP. 

5.2.7 Difração de raios-X (DRX) 

Os difratogramas de BC e BSeP são apresentados na Figura 5.16. O perfil dos 

difratogramas obtidos para ambos os materiais é semelhante ao padrão da celulose I, 

consequência de esta ser o componente majoritário na constituição do bagaço de cana-de-

açúcar. Os principais sinais de difração encontrados na celulose I são referentes aos planos de 

difração 101, 101�����, 002 e 040 com picos em 2θ de 15º, 16º, 22,5º e 34,6º, respectivamente 
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(FREIRE et al., 2006). Estes mesmos sinais são observados no difratograma de raios-X de BC, 

porém os picos referentes aos planos 101 e 101����� não são tão bem resolvidos como encontrado 

para a celulose pura (Whatman 3MM) relatada por Teodoro et al.(2016) (Xc,celulose = 0,51). Os 

perfis dos difratogramas obtidos para BC e BSeP são condizentes com os encontrados por 

demais autores em diferentes tipos de bagaço de cana-de-açúcar (CORRALES et al., 2012; 

GUILHERME et al., 2015; TEIXEIRA et al., 2011). Os graus de cristalinidade (Xc) calculados 

para BC e BSeP foram de 42,3 e 29,5, respectivamente. Essa diminuição da cristalinidade pode 

ser atribuída ao distanciamento das fibras da celulose presente no bagaço de cana causado pela 

introdução dos grupos succinato e piromelitato na matriz de BC. 

Figura 5.16 – Difratogramas de raios-X de BC e BSeP 
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Fonte: Autoria própria 

5.2.8 Ponto de Carga Zero (pHPCZ) 
O pH do ponto de carga zero (pHPCZ) do BSeP foi determinado para avaliar as 

propriedades de superfície do adsorvente. O pHPCZ é definido como o valor de pH no qual a 

carga líquida superficial do material é igual a zero. Desta maneira, quando o valor do pH da 

solução onde se encontra o adsorvente é maior que o pHPCZ, a superfície do material possui 

carga líquida negativa e, quando o valor de pH é menor que o pHPCZ do material, a carga líquida 

da superfície é positiva. O gráfico de ∆pH (pHf – pHi) em função do pHi da solução é 

apresentado na Figura 5.17. O valor do pHPCZ é definido pelo ponto em que a curva de ∆pH 
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contra pHi cruza o eixo das abcissas. Por meio da análise do gráfico é possível determinar que 

o pHPCZ é igual a 3,11. Considerando que a carga líquida negativa favorece a interação do 

adsorvente com os íons metálicos, a adsorção seria favorecida em valores de pH ≥ 3,11. 

Figura 5.17 – Gráfico de ΔpH contra pHi para determinação do pHPCZ do BSeP 

 
Fonte: Autoria própria. 

5.2.9 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
As micrografias de BC e BSeP com ampliação de 60 vezes (a e b), 500 vezes (c e d) e 

5000 vezes (e e f) são apresentadas na Figura 5.18, respectivamente. As figuras da esquerda são 

as micrografias de BC e as da direita de BSeP. Ambas as estruturas se encontram parcialmente 

desintegradas devido ao processo de cisalhamento durante a moagem em moinho de facas para 

a preparação de BC antes da modificação química. Ao se comparar as micrografias da Figura 

5.18(c) e (e) de BC com a da Figura 5.18(d) e (f) de BSeP não foi possível observar alterações 

morfológicas significativas, o que indica que a modificação química não alterou 

significativamente a estrutura da célula vegetal e a agregação de seus componentes majoritários 

(celulose, hemiceluloses e lignina), conforme indicado pela relaxometria de RMN de 1H e 

difração de raios-X e também na seção a seguir pela área de superfície específica e distribuição 

de tamanho de poros.  
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Figura 5.18 – Micrografias (MEV) de BC (a), (c) e (e) e de BSeP (b), (d) e (f) com aumento de 60, 500 e 
5.000×, respectivamente 

  

  

  
Fonte: Autoria própria 
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Apenas os espaços na escala de microfibrilas e lúmen e a área de superfície específica 

sofreram alterações mais significativas, o que não pôde ser visto por meio da técnica de 

microscopia eletrônica de varredura, uma vez que não se observou o surgimento de rachaduras, 

por exemplo. Esse é um resultado importante, pois manter a estrutura da célula vegetal com sua 

rigidez e agregação dos seus três constituintes majoritários é muito importante para a 

estabilidade física, química e biológica do material adsorvente. Isso é fundamental para a sua 

aplicação em coluna de leito fixo, uma vez que a sua estabilidade física impedirá que ocorra 

um intumescimento das fibras e, consequentemente, um aumento de volume, facilitando o 

escoamento de fluido no interior da coluna e, uma vez a coluna em operação e com o material 

hidratado, sua resistência a ataques biológicos também será mais elevada pela compactação da 

célula vegetal e pela presença de lignina. 

5.2.10 Determinação da área superfície específica e distribuição de tamanho 

de poros 
A área de superfície específica e a distribuição de tamanho de poros de BC e BSeP 

foram determinados pelos métodos BET e BJH. Os valores encontrados são apresentados na 

Tabela 5.6. O tamanho médio de poros de BSeP (29,5 Å) faz com que o adsorvente seja 

classificado como mesoporoso de acordo com a classificação da União Internacional Química 

Pura e Aplicada (IUPAC) (ROUQUEROL et al., 1994). Como pode ser observado na Tabela 

5.6, a área de superfície específica de BSeP diminuiu consideravelmente em comparação com 

o BC em consequência da modificação química do material. Entretanto, a diminuição no valor 

da área de superfície específica não afetou a capacidade de adsorção de BSeP, sendo que este 

fato foi evidenciado por meio do cálculo da capacidade de adsorção de Cu(II) e Zn(II) 

(Seção 5.6) normalizada pela área superficial de BC e BSeP. Os valores das capacidades de 

adsorção normalizadas de Cu(II) e Zn(II) para BC foram 0,007 e 0,001 mmol m-2 e para BSeP 

foram 0,340 e 0,271 mmol m-2, respectivamente. 

Tabela 5.6 – Propriedades texturais de BC e BSeP 

Fonte: Autoria própria. 

Amostra 

Área superficial 

específica BET 

/ m2 g-1 

Tamanho 

médio dos 

microporos 

/ Å 

Volume 

total de poros / 

cm3 g-1 

Diâmetro 

máximo dos 

poros 

/ Å 

Diâmetro 

médio dos 

poros 

/ Å 

BC 14,16 39,59 1,50 ×10-2 513,7 21,2 

BSeP 3,49 29,52 4,14 ×10-3 136,7 25,0 
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5.3 Estudos de adsorção monocomponente em batelada 
Nesta parte do trabalho serão apresentados todos resultados dos estudos de adsorção em 

batelada realizados com o adsorvente BSeP utilizando soluções monocomponente dos metais 

Cu(II) e Zn(II). 

5.3.1 Efeito da dosagem de BSeP 
A remoção de Cu(II) e a capacidade de adsorção de Cu(II) pelo BSeP em função da 

dosagem de adsorvente são ilustradas na Figura 5.19. 

Figura 5.19 – Efeito da dosagem de adsorvente na adsorção de Cu(II) em BSeP ([Cu(II)] = 0,79 mmol L-1, 25ºC, 
6 h, pH 5,5 e 130 rpm) 
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Fonte: Autoria própria. 

É possível observar que a eficiência de remoção de Cu(II) aumentou com o aumento da 

dosagem de adsorvente como consequência da maior quantidade de sítios de adsorção 

disponíveis. Contudo, a capacidade de adsorção (qe) de BSeP diminuiu à medida que se 

aumentou a dosagem de adsorvente. Esta diminuição pode ser explicada pela diminuição da 

razão adsorvato/adsorvente, pois sendo a concentração de íons Cu(II) em solução mantida 

constante, o aumento da massa de adsorvente tem como consequência uma menor quantidade 

de íons adsorvidos por grama de BSeP. Tendo em vista que o trabalho proposto tem como 
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objetivo a futura aplicação do adsorvente em processos de tratamento de efluentes, o parâmetro 

capacidade de adsorção é mais relevante que a porcentagem de remoção, pois além de estar 

associado a modelos de cinética e de equilíbrio necessários para uma melhor compreensão dos 

processos adsortivos, ainda é de suma importância para o planejamento na sua utilização em 

coluna de leito fixo. Dessa maneira, os estudos seguintes foram realizados utilizando-se uma 

dosagem de adsorvente de 0,2 g L-1, uma vez que as doses mais elevadas levaram a uma 

diminuição significativa na capacidade de adsorção de BSeP. 

5.3.2 Efeito do pH da solução na adsorção dos íons metálicos 
O estudo da influência do pH da solução aquosa na adsorção dos íons metálicos foi 

realizado utilizando soluções de concentração 0,79 mmol L-1 de Cu(II) ou Zn(II), agitação de 

130 rpm a 25ºC e dosagem de BSeP de 0,2 g L-1 por 180 min. A capacidade de adsorção no 

equilíbrio (qe) de Cu(II) e Zn(II) em BSeP em função do pH da solução (2,0-5,5) é apresentada 

na Figura 5.21. A adsorção dos íons metálicos foi influenciada diretamente pelo pH da solução. 

Tendo em vista que uma carga superficial negativa favorece a interação dos íons metálicos com 

BSeP, espera-se que valores mais elevados de pH correspondam a maiores capacidades de 

adsorção. A carga superficial do adsorvente em solução está relacionada com o ponto de carga 

zero (pHPCZ) do adsorvente. Sendo o pHPCZ do adsorvente BSeP igual a 3,11, a adsorção dos 

íons metálicos é favorecida em pH > pHPCZ, onde a superfície de BSeP estará carregada 

negativamente devido à desprotonação dos grupos carboxílicos inseridos na matriz do bagaço 

de cana. Como esperado, a capacidade de adsorção de BSeP aumentou com o aumento do pH 

da solução e, mesmo em valor de pH 5,5, um patamar de capacidade de adsorção não foi 

alcançado. Por outro lado, em valores de pH abaixo do pHPCZ (3,11), os grupos carboxílicos na 

superfície de BSeP estão protonados e, portanto, não houve adsorção dos íons metálicos. A 

partir de valores de pH ligeiramente superiores ao valor de PCZ, a adsorção começou a ocorrer 

como consequência da forte atração entre os grupos carboxilato na superfície de BSeP, 

carregados negativamente, e os íons metálicos catiônicos na solução. Dessa maneira, o valor de 

pH utilizado nos estudos posteriores de adsorção foi o valor de 5,5. Os perfis observados nos 

estudos para determinação do valor do pHPCZ e da influência do pH na adsorção sugerem que 

para valores de pH maiores que o escolhido a capacidade de adsorção poderia ser ainda maior. 

Entretanto, para valores de pH maiores do que 5,5 os íons metálicos poderiam formar espécies 

hidrolisadas como M(OH)+ e M(OH)2, o que seria indesejado para os experimentos que avaliam 

o mecanismo e as interações entre íon metálico e sítio de adsorção, bem como as energias 

envolvidas no processo de adsorção, além disso, as espécies formadas em valores de pH 
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maiores são insolúveis em água, o que prejudicaria a quantificação dos íons adsorvidos. As 

curvas de distribuição de espécies para os complexos de Cu(II) e Zn(II) em função do pH são 

apresentadas na Figura 5.20. 

Figura 5.20 – Curvas de distribuição de espécies de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em função do pH.  

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.21 – Efeito do pH da solução na adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP ([Cu(II)] ou 
[Zn(II)] = 0,79 mmol L-1, 130 rpm, 25ºC, 6 h e pH 2 a 5,5) 
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Fonte: Autoria própria. 

5.3.3 Cinética de adsorção 

Estudos variando o tempo de contato foram realizados a fim de avaliar o tempo 

necessário para saturação dos sítios de adsorção bem como elucidar os mecanismos envolvidos 

na adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP. Os modelos de cinética de difusão intrapartícula (DIP), 

de Boyd e o modelo de difusão de superfície homogênea (HSDM) foram ajustados aos dados 

experimentais dos experimentos de cinética de adsorção dos íons metálicos em BSeP. Os 

parâmetros estimados pela modelagem dos dados de cinética experimentais com os modelos 

DIP, Boyd e HSDM são apresentados na Tabela 5.7. Os gráficos de DIP para adsorção em BSeP 

são apresentados na Figura 5.22. Os gráficos de difusão intrapartícula são multilineares e 

apresentaram três estágios. A escolha dos pontos que compõem cada segmento de reta baseou-

se no método de regressão linear por partes (PLR) (MALASH e EL-KHAIARY, 2010). O 

primeiro estágio está relacionado à difusão das moléculas de adsorvato através da camada limite 

que envolve as partículas do adsorvente. O segundo estágio está relacionado à difusão 

intrapartícula dos íons metálicos através dos poros e na superfície do adsorvente e o terceiro 

estágio é atribuído ao equilíbrio termodinâmico. Dessa maneira, o perfil em três estágios 
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significa que a velocidade de adsorção é inicialmente controlada pela difusão no filme e em 

seguida é limitada pela difusão intrapartícula (HAMEED e EL-KHAIARY, 2008). As 

velocidades de difusão no filme (kd1) e difusão intrapartícula (kd2) indicam que a difusão no 

filme para Cu(II) foi mais rápida do que para Zn(II), mas que a velocidade da difusão 

intrapartícula para os dois sistemas foi semelhante. O fato da difusão no filme para o Cu(II) ter 

sido mais rápida que para o Zn(II) pode ser atribuído ao fato do Cu(II) possuir um menor raio 

iônico hidratado (rH) que o Zn(II) (rH,Cu = 4,19 Å, rH,Zn = 4,30 Å, (NIGHTINGALE, 1959). 

Tabela 5.7 – Resultados da regressão não linear para a adsorção dos íons metálicos em BSeP ([Cu(II)] ou 
[Zn(II)] = 0,79 mmol L-1 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5) 

Modelo Parâmetro Cu(II) Zn(II) 

Dados experimentais 

Ci / mmol L-1 0,79 0,79 

qe / mmol g-1 1,03 ± 0,02 0,78 ± 0,02 

te / min 120 180 

Difusão intrapartícula 
(DIP) 

Estágio 1   

kd,1 / mmol g‒1 min-1/2 0,12 ± 0,01 0,06 ± 0,02 

C / mmol g-1 0,26 ± 0,03 0,105 ± 0,008 

R2 0,9804 0,9884 

R2adj 0,9739 0,9825 

Estágio 2   

kd,2 / mmol g‒1 min-1/2 0,020 ± 0,002 0,021 ± 0,003 

C / mmol g-1 0,72 ± 0,03 0,48 ± 0,02 

R2 0,9196 0,9212 

R2adj 0,9035 0,9015 

Boyd 
B 0,0344 0,0356 

Intercepto de Bt 0,1559 0,0247 

HSDM 

kf / m s‒1 1,18×10-5 1,41×10-5 

Ds /m2 s‒1 9,00×10-14 8,53×10-14 

R2 0,9508 0,9690 

R2adj 0,9321 0,9512 

χ2red 0,0035 0,0021 

Bi 17,8 25,3 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.22 – Gráfico de difusão intrapartícula para a adsorção de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em BSeP ([Cu(II)] ou 
[Zn(II)] = 0,79 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5) 
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Fonte: Autoria própria. 
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Os gráficos de Boyd para adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP são apresentados na 

(Figura 5.23) 
Figura 5.23 – Gráfico de Boyd para (a) Cu(II) e (b) Zn(II) 
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Fonte: Autoria própria. 
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De acordo com Boyd; Adamson e Myers (1947), se a difusão intrapartícula é a etapa 

limitante da velocidade de adsorção, então o gráfico de Bt contra t é uma reta que passa pela 

origem e, neste caso, o coeficiente de difusão intrapartícula (Di) pode ser determinado pela 

inclinação B, obtida do gráfico de Boyd (Equação (3.31)). Caso o gráfico seja não linear ou 

mesmo linear, mas a reta não passe pela origem, pode-se concluir que a etapa limitante é a 

difusão do filme ou a interação adsorvato-adsorvente. O gráfico de Boyd para a adsorção dos 

dois metais em BSeP produziu uma reta que não passou pela origem (Figura 5.23 e Tabela 5.7). 

Portanto, isso sugere que a difusão intrapartícula não é a única etapa que controla a cinética de 

adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP, o que está de acordo com observado nos gráficos de DIP. 

Os dados experimentais de cinética na forma de um gráfico de qt contra t para a adsorção 

de Cu(II) e Zn(II) em BSeP e as curvas ajustadas pelo modelo HSDM são apresentados na 

Figura 5.24. Já que o modelo Boyd mostrou que a difusão intrapartícula não é única etapa que 

governa a adsorção, o modelo HSDM foi utilizado para descrever a velocidade de adsorção 

através do raio da partícula e para determinar o coeficiente de difusão efetivo. Uma vez que o 

coeficiente de transferência de massa (kf) e o coeficiente de difusão de superfície (Ds) foram 

determinados, o número de Biot (Bi) pôde ser estimado. O número de Biot compara a razão 

entre a resistência à transferência de massa interna (difusão intrapartícula) e a resistência de 

transferência de massa externa, isto é, convectiva fora da partícula (WORCH, 2012). Os valores 

de kf, Ds e Bi obtidos pelo modelo HSDM são apresentados na Tabela 5.7. Como pode ser 

observado, os coeficientes de transferência de massa e de difusão superficial para ambos os 

íons metálicos são semelhantes, com Cu(II) apresentando valores ligeiramente superiores ao 

Zn(II), o que é consistente com os valores de kd,2 obtidos pelo modelo de DIP (Tabela 5.7). Para 

Bi > 100, o processo cinético é controlado por difusão superficial (difusão interna) e para Bi < 1, 

a difusão no filme (transferência de massa externa) é predominante. Para valores de Bi entre 1 

e 100, a cinética de adsorção é influenciada pelos dois mecanismos (GUIBAL; MILOT e 

TOBIN, 1998; PRASAD e SRIVASTAVA, 2009). Portanto, quanto maior é o valor de Bi, 

maior é a velocidade de difusão do filme em comparação com a difusão intrapartícula 

(WORCH, 2012). Como os valores de Bi foram maiores que 1 (BiCu = 17,8 e BiZn = 25,3), mas 

menores que 100, ambos os mecanismos, difusão interna e externa, contribuíram para a 

velocidade de adsorção, conforme sugerido pelo modelo DIP. O valor de Ds para Cu(II) 

(9,00 ×10-14) foi maior que para Zn(II) (8,53 ×10-14), este comportamento pode ser explicado 

pela relação entre o diâmetro médio dos poros de BSeP e o diâmetro dos cátions hidratados.  

As capacidades de adsorção (qt) em cada posição radial (r) ao longo do tempo são apresentadas 
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na Figura 5.25. Ambos os íons metálicos são adsorvidos em posições radiais mais externas. Isso 

ocorre porque os íons metálicos são inicialmente adsorvidos na superfície externa da partícula 

(r = R) e demoram alguns minutos para chegar ao interior da partícula. Este resultado está de 

acordo com as etapas discutidas no modelo DIP e com os valores de Bi obtidos. 

Figura 5.24 – Cinética de adsorção de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em BSeP ([Cu(II)] ou [Zn(II)] = 0,79 mmol L-1 
Cu(II) e Zn(II), 0,2 g L-1 BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5) 

 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.25 – Capacidade de adsorção (qt) para (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em cada posição radial ao longo do tempo 
([Cu(II)] ou [Zn(II)] = 0,79 mmol L-1 Cu(II) e Zn(II), 0,2 g L-1 BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5) 
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Fonte: Autoria própria. 
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5.3.4 Isotermas de adsorção 
Para a determinação da influência da concentração dos íons metálicos na adsorção em 

BSeP foram realizados os estudos para obtenção das isotermas de adsorção. Os modelos 

utilizados para descrever as características da adsorção no equilíbrio foram os de Langmuir e 

Sips. Os perfis das isotermas e os ajustes não lineares para a adsorção de Cu(II) e Zn(II) em 

BSeP são apresentados na Figura 5.26. Os resultados da modelagem dos dados experimentais 

pela análise de regressão não linear dos dois modelos de isotermas são apresentados na (Tabela 

5.8). Como pode ser visto na (Tabela 5.8), a adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP pode ser bem 

descrita por ambos os modelos, uma vez que estes apresentaram valores elevados de R2 e baixos 

valores de χ2red, e, além disso, os valores das capacidades máximas de adsorção estimadas pelos 

modelos estão bem próximos daquelas obtidas experimentalmente. O modelo Sips é um modelo 

de três parâmetros e, portanto, possui mais graus de liberdade, ajustando-se melhor aos dados 

experimentais em comparação ao modelo de Langmuir, um modelo de dois parâmetros. No 

entanto, apesar de apresentar valores ligeiramente inferiores de R2 e superiores de χ2red, as 

capacidades máximas de adsorção (Qmax) previstas pelo modelo de Langmuir foram mais 

próximas dos valores experimentais. No entanto, cabe ressaltar que nos sistemas de adsorção 

em estudo, BSeP-Cu(II) e BSeP-Zn(II), o adsorvente BSeP não segue os pressupostos do 

modelo de Langmuir. O parâmetro n do modelo de Sips está relacionado à heterogeneidade do 

sistema. Como nCu(II) > nZn(II), é possível concluir que o sistema de adsorção BSeP-Cu(II) foi 

mais heterogêneo do que o sistema de adsorção BSeP-Zn(II). A constante de Langmuir (b) está 

associada à afinidade do adsorvato pelos sítios de adsorção de BSeP, de modo que quanto maior 

o valor de b, maior é a afinidade do íon metálico pelo sítio de adsorção (Seção 3.4.2.1). Logo, 

como bCu(II) > bZn(II), pode-se concluir que a afinidade dos íons Cu(II) pelos sítios de adsorção 

de BSeP foi maior que dos íons Zn(II). Esse resultado está de acordo com os resultados 

reportados por Buting e Thong (1970), que avaliaram as estabilidades relativas de complexos 

formados por metais de divalentes e ânions carboxilatos. 
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Figura 5.26 – Isoterma de adsorção para adsorção de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em BSeP ([Cu(II)] ou 
[Zn(II)] = 0,03 a 3,3 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5) 
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Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5.8 – Resultados da modelagem das isotermas de adsorção dos íons metálicos em BSeP ([Cu(II)] ou 
[Zn(II)] =  0,03 a 3,3 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5) 
Modelos Parâmetros Cu(II) Zn(II) 

Dados 
experimentais 

Qmax,exp / mmol g‒1 1,19 ± 0,05 0,95 ± 0,02 
Ie / mol L-1 0,6119 0,6074 
γe 0,236 0,236 

Langmuir 

Qmax,est / mmol g‒1 1,21 ± 0,05 1,01 ± 0,01 
b / L mmol‒1 18 ± 3 5,2 ± 0,4 

R2 0,9514 0,9979 
R2adj 0,9482 0,9977 
χ2red 0,0127 0,0005 

Sips 

Qmax,est / mmol g‒1 1,4 ± 0,1 1,05 ± 0,02 
b / L mmol‒1 12 ± 4 4,5 ± 0,2 

n 1,6 ± 0,2 1,08 ± 0,03 
R2 0,9761 0,9988 

R2adj 0,9727 0,9986 
χ2red 0,0069 0,0003 

Fonte: Autoria própria. 

5.3.5 Calorimetria de titulação isotérmica 

A contribuição entálpica oriunda das interações entre os íons metálicos e os sítios de 

adsorção do adsorvente foi determinada utilizando a calorimetria de titulação isotérmica (ITC). 

A variação da entalpia de adsorção (∆adsH) em função do grau recobrimento (θ) da superfície 

de BSeP é apresenta na Figura 5.27. Os valores de ΔadsH foram positivos em toda a faixa de 

recobrimento investigada, indicando que o processo de adsorção dos íons metálicos em BSeP 

é um processo endotérmico. Para valores de θ < 0,3, as curvas apresentam comportamento 

diferente, enquanto o processo de adsorção do Zn(II) se torna menos endotérmico, um efeito 

contrário é observado para a adsorção do Cu(II). Quando θ = 0,3, a variação de entalpia de 

adsorção de ambos os íons metálicos foi a mesma, o que sugere que neste grau de recobrimento, 

o balanço de interações intermoleculares para os dois sistemas é semelhante. Para θ > 0,3, a 

curva do sistema BSeP-Cu(II) adquire comportamento análogo ao do sistema BSeP-Zn(II), 

tornando-se menos endotérmico com o aumento da cobertura da superfície do material. No 

entanto, os valores de ∆adsH para o sistema BSeP-Zn(II) tornaram-se menos endotérmicos do 

que para o sistema BSeP-Cu(II), o que pode indicar que diferentes subprocessos estão 

envolvidos na adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP. 

A variação de entalpia de adsorção pode ser dividida em diferentes contribuições 

entálpicas referente a três subprocessos, como representado pela equação a seguir: 

ΔadsH = ΔdessolHsítios de BSeP e metal + ΔintHmetal-metal + ΔintHmetal-sítios de BSeP (5.1) 
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onde ΔdessolHsítios de BSeP e metal são as variações de entalpia relacionadas à dessolvatação dos íons 

metálicos e dos sítios de adsorção na superfície do adsorvente, ΔintHmetal-metal é a variação de 

entalpia da interação metal-metal e ΔintHmetal-sítios de BSeP é a variação de entalpia da interação 

metal-adsorvente (TEODORO et al., 2016). 

Figura 5.27 – Variação de entalpia de adsorção de Cu(II) e Zn(II) em função do grau de recobrimento de BSeP 
(pH 5,5 a 25ºC). 
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Fonte: Autoria própria 

A ΔdessolHsítios de BSeP e metal é um processo endotérmico, uma vez que a dessolvatação dos 

íons metálicos demanda energia. A ΔintHmetal-metal pode ser um subprocesso endotérmico se as 

interações metal-metal forem rompidas em solução e/ou se há repulsão entre as espécies 

adsorvidas na superfície de BSeP. Entretanto, este subprocesso se torna exotérmico caso 

interações metal-metal sejam formadas em solução e/ou na superfície de BSeP. A 

ΔintHmetal sítios de BSeP é um subprocesso exotérmico visto que na formação de uma interação 

(eletrostática) atrativa entre duas espécies químicas há liberação de energia (MARCUS, 1987; 

MCMURRAY e FAY, 2004). 

Espera-se que os íons Zn(II), que são ligeiramente mais moles do que os íons Cu(II), 

tenham mais afinidade pelos grupos carboxilato das unidades piromelitato, enquanto íons 

Cu(II) tenham mais afinidade pelos grupos carboxilato das unidades succinato. Além disso, a 

afinidade dos sítios de adsorção de BSeP pelos íons Cu(II) (bCu(II) = 18 L mmol-1) foi maior do 
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que pelos íons Zn(II) (bZn(II) = 5,2 L mmol-1). Portanto, uma possível explicação para o 

comportamento diferente das curvas de ∆adsH em função de θ para adsorção de Cu(II) e Zn(II) 

em BSeP é a formação de complexos de diferentes estabilidades entre sítios de adsorção de 

BSeP e os íons metálicos, o que resultou em diferentes valores de ΔintHsítios de BSeP-metal. Em 

baixos valores de θ, a quantidade de íons metálicos adsorvidos na superfície de BSeP é baixa 

e, portanto, a contribuição de ΔintHmetal-metal poderia ser negligenciada. No entanto, a interação 

ΔintHmetal-metal provavelmente se tornou significativa com o aumento da cobertura da superfície 

de BSeP com íons metálicos, conforme a distância entre as espécies adsorvidas positivamente 

carregadas diminuiu. 

Para o sistema BSeP-Zn(II), os valores de ΔadsH diminuíram com o aumento do valor 

de θ em toda a faixa de recobrimento estudada. Esse mesmo comportamento não foi observado 

para o sistema BSeP-Cu(II), com os valores de ΔadsH decrescendo apenas a partir de θ > 0,3. 

Para o sistema BSeP-Cu(II), o valor de ΔadsH aumentou até θ < 0,3, indicando que a 

contribuições endotérmicas (ΔdessolHsítios de BSeP e metal e ΔintHmetal-metal) provavelmente dominaram 

o balanço de entalpia de adsorção. Como os valores de ΔintHsítios de BSeP-metal provavelmente 

mudaram ligeiramente durante o processo de adsorção, isto é, os valores de ΔintHsítios de BSeP-metal 

devem ter se tornado menos negativos com o aumento do grau de recobrimento, uma vez que 

os sítios de adsorção de maior energia são ocupados primeiro, as contribuições ΔdessolHsítios de 

BSeP e metal e ΔintHmetal-metal determinaram o valor de ΔadsH global até θ < 0,3. As diferenças nos 

valores de ΔintHsítios de BSeP-metal durante a adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP estão 

principalmente relacionadas à presença de diferentes sítios de adsorção em BSeP com 

diferentes afinidades por Cu(II) e Zn(II), ou seja, unidades succinil (0,71) e piromelitil (0,25). 

Por outro lado, as diferenças no valor de ΔintHmetal-metal durante a adsorção de Cu(II) e Zn(II) em 

BSeP estão principalmente relacionadas às diferentes interações entre espécies de íons 

metálicos adsorvidos na superfície de BSeP com o aumento de θ. Portanto, os valores de ∆adsH 

menos positivos para a adsorção de Zn(II) em comparação com a adsorção de Cu(II) podem 

estar principalmente associados a diferentes balanços energéticos entre os valores ΔintHsítios de 

BSeP-metal e ΔintHmetal-metal na faixa de recobrimento estudados. 

5.3.6 Termodinâmica do processo de adsorção 
A variação de energia livre de Gibbs padrão de adsorção (ΔadsG°) para os sistemas 

estudados foi determinada utilizando as Equações (4.12), (4.13) e (4.14). Para processos 

termodinâmicos que ocorrem sob temperatura e pressão constantes, este parâmetro é o potencial 

termodinâmico do processo. O valor de ΔadsG° é resultante das contribuições entálpicas e 
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entrópicas e, dessa maneira, para elucidar o tipo de interação envolvida na adsorção dos íons 

metálicos na superfície da BSeP é necessário determinar cada uma destas contribuições 

individualmente. A variação da entalpia de adsorção padrão (ΔadsHo) foi determinada a partir 

de uma curva de ΔadsH em função de Ce, extrapolando Ce para zero, para determinar a variação 

de entalpia padrão na condição de diluição infinita (TEODORO et al., 2016). A contribuição 

entrópica, TΔadsSo, foi determinada a partir da equação a seguir (LEVINE, 2000): 

ΔadsG° = ΔadsH° - TΔadsS°    (5.2) 

Os valores das propriedades termodinâmicas padrão de adsorção dos íons Cu(II) e 

Zn(II) em BSeP são apresentados na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9 – Parâmetros termodinâmicos de adsorção dos íons metálicos em BSeP a 25ºC 

Parâmetro termodinâmico /kJ mol-1 Metal 
Cu(II) Zn(II) 

ΔadsG° -28 ± 1 -25 ± 1 
ΔadsH° 9,3 ± 0,2 14,2 ± 0,1 
TΔadsS° 37 ± 1 39 ± 1 

Fonte: Autoria própria. 

Os valores de ΔadsG° foram negativos para ambos os sistemas em estudo, evidenciando 

que o processo de migração dos íons metálicos da fase líquida para a superfície de BSeP 

prevaleceu sobre as formas livres de adsorvente e adsorvato em solução. Os valores de ΔadsH° 

e TΔadsS° foram positivos para os dois sistemas em estudo, indicando que a adsorção de ambos 

os íons metálicos na superfície do BSeP foi entropicamente favorecida. A contribuição 

entrópica pode ser atribuída principalmente às moléculas de água liberadas da camada de 

solvatação dos íons metálicos e dos sítios de adsorção de BSeP, e seu respectivo balanço 

durante a migração dos íons metálicos da solução para a superfície de BSeP para formar novas 

interações e, também, das novas interações formadas entre os íons metálicos e os sítios de 

adsorção na superfície de BSeP. A magnitude do termo TΔadsS° para adsorção de ambos os íons 

metálicos em BSeP sugere que moléculas de água da camada de solvatação dos íons metálicos 

migraram para a solução após a adsorção, o que pode ser atribuído à formação de complexos 

de esfera interna entre os sítios de adsorção de BSeP e os íons metálicos. Como os valores ΔadsH 

obtidos por ITC são uma contribuição de três subprocessos, incluindo ΔintHsítios de BSeP-metal, não 

é possível utilizar o valor de ΔadsH para diferenciar o tipo de adsorção entre fisiossorção e 

quimiossorção. Teodoro et al. (2016), Elias et al. (2019) e Almeida et al. (2019) relataram 

mudanças de energia de adsorção semelhantes para metais de transição (Co(II), Cu(II) e Ni(II)) 
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adsorvidos em materiais celulósicos e lignocelulósicos modificados com diferentes anidridos 

de ácido carboxílico. 

5.3.7 Estudos de reutilização do adsorvente 
Estudos de dessorção e re-adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP foram realizados a fim 

de se verificar o potencial de reutilização do adsorvente e de recuperação dos íons metálicos da 

solução de dessorção. O estudo de reutilização de BSeP em batelada foi realizado em um ciclo 

de adsorção, dessorção e re-adsorção, sendo que a avaliação do reuso em mais ciclos foi 

realizada apenas em contínuo. A concentração da solução de HNO3 (0,5 mol L-1) e o tempo de 

contato (25 min) foram baseados nos estudos realizados por Xavier et al. (2018) para dessorção 

de Cu(II), Ni(II) e Co(II) de bagaço de cana modificado com anidrido trimelítico. As eficiências 

de dessorção (Edes) e de re-adsorção (Ere-ads) para cada um dos íons metálicos são apresentadas 

na Tabela 5.10. Foram observados elevados valores de Edes e Ere-ads tanto para os íons Cu(II) 

quanto para os íons Zn(II), sendo que o processo de dessorção e re-adsorção de Zn(II) foi mais 

eficiente do que o de Cu(II), com valores de Edes e Ere-ads mais próximos de 100% para Zn(II) 

em comparação aos valores de Edes e Ere-ads para Cu(II). 

Tabela 5.10 – Eficiência de dessorção dos metais Cu(II) e Zn(II) em BSeP 
Experimento/metal Cu(II) Zn(II) 
Dessorção (Edes) / % 88,8 ± 0,6 99 ± 1 

Re-adsorção (Ere‒ads) / % 94 ± 2 95 ± 2 
Fonte: Autoria própria. 

Os resultados obtidos demonstraram que é possível recuperar tanto os íons metálicos, 

uma vez que o volume da solução de dessorção (20 mL) foi reduzido em cinco vezes quando 

comparado com o volume da solução de adsorção (100 mL), quanto o adsorvente BSeP, o que 

viabiliza ainda mais a utilização do adsorvente BSeP na remoção de metais tóxicos em fase 

aquosa. 

5.3.7.1 Análise do adsorvente BSeP carregado com íons metálicos por FTIR 

Foram obtidos espectros de FTIR do BSeP carregado com os íons Cu(II) e Zn(II) a fim 

de avaliar as modificações na estrutura do adsorvente no processo de adsorção. Além disso, foi 

analisado o espectro de FTIR do BSeP após o ciclo de adsorção/dessorção para verificar se sua 

estrutura se mantém após o contato com a solução de dessorção. Os espectros de FTIR do BSeP, 

BSeP carregado com Cu(II) (BSeP-Cu(II)), BSeP carregado com Zn(II) (BSeP-Zn(II)) e BSeP 

após a dessorção (BSeP-Dessorvido) são apresentados na Figura 5.28. As principais alterações 

apresentadas após a adsorção dos íons metálicos em BSeP foram o aumento da intensidade 
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relativa das bandas em 1600 e 1624 cm-1. Essas bandas estão relacionadas aos estiramentos 

assimétricos de grupos carboxilato que passaram a exibir esse comportamento devido ao 

processo de troca iônica de íons H+ (H3O+) dos grupos ácidos carboxílico pelos íons metálicos 

(Cu(II) ou Zn(II)) (LYSZCZEK, 2007). Além disso, ao comparar os espectros de FTIR de BSeP 

e de BSeP-Dessorvido é possível observar que, em ambos os sistemas, a estrutura do adsorvente 

se manteve, e isso é evidenciado pela manutenção das bandas de carbonila das funções ácido 

carboxílico dos grupos succinato e piromelitato, indicando que o processo de adsorção não 

levou a hidrólise das ligações éster que ligam os sítios de adsorção ao BSeP. 

Figura 5.28 – Espectros de FTIR de BSeP, BSeP-Cu(II), BSeP, BSeP-Zn(II) e BSeP-Dessorvido ([Cu(II)] ou 
[Zn(II)] = 0,79 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5) 
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Fonte: Autoria própria. 

Para auxiliar na investigação das interações envolvidas na adsorção de Cu(II) e Zn(II) 

em BSeP, foi obtido também um espectro de FTIR do adsorvente BSeP na forma básica (BSeP-

Na(I)) para comparação com os espectros de BSeP-Cu(II) e BSeP-Zn(II). Os espectros de FTIR 

de BSeP-Cu(II), BSeP-Zn(II) e BSeP-Na(I) são apresentados na Figura 5.29. A diferença entre 

os sinais de estiramento assimétrico (νassimétricoCO2) e simétrico (νsimétricoCO2) (∆ν) dos grupos 

carboxilato, causados pela deslocalização por ressonância do par de elétrons não ligantes do 

oxigênio podem elucidar as interações envolvidas na adsorção. 
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Figura 5.29 – Espectros de FTIR de BSeP, BSeP-Cu(II), BSeP, BSeP-Zn(II) e BSeP-Na(I) ([Cu(II)] ou [Zn(II)] 
= 0,79 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5) 
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Fonte: Autoria própria. 

De acordo com (TEJEDOR-TEJEDOR; YOST e ANDERSON, 1990), caso o valor de 

∆ν para o complexo metálico BSeP-M(II) seja menor do que para a forma não complexada 

BSeP-M(I), a formação de um complexo mononuclear bidentado onde os dois átomos de 

oxigênio do grupo carboxilato formam um anel com um íon metálico M(II) (Cu(II) ou Zn(II)) 

é mais provável. Caso o valor de ∆ν seja maior para a forma de metal complexado do que para 

a forma não complexada, a forma monodentada é mais provável (TEJEDOR-TEJEDOR; YOST 

e ANDERSON, 1990). Os estiramentos do grupo carboxilato resultaram em duas bandas, sendo 

o sinal referente ao estiramento assimétrico no intervalo de 1650-1540 cm-1 e o simétrico no 

intervalo de 1450-1360 cm-1, sendo a assimétrica geralmente mais intensa que a banda do 

estiramento simétrico (SMITH, 1998). Como pode ser observado na Figura 5.29, o espectro de 

BSeP-Na(I) apresentou as bandas relativas a νassimétricoCO2 em 1630 e 1633 cm-1 e a νsimétricoCO2 

em 1423 e 1426 cm-1. As amostras BSeP-Cu(II) e BSeP-Zn(II) apresentaram as bandas nos 

mesmos números de onda, sendo 1600 e 1624 cm-1 para νassimétricoCO2 e 1422 cm-1 para 

νsimétricoCO2. As diferenças na magnitude do número de onda das bandas relacionadas a 

νassimétricoCO2 e νsimétricoCO2 (207 cm-1) para BSeP-Na(I) em comparação com BSeP-Cu(II) e 

BSeP-Zn(II) (178-202 cm-1) sugerem a formação de um complexo bidentado mononuclear 
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(complexos de esfera interna) entre os íons metálicos e os átomos de oxigênio carregados 

negativamente dos grupos carboxilato na superfície de BSeP.  

Os complexos bidentados-mononucleares podem ser do tipo ligante quelante e ponte 

bidentada com vários tipos de configurações: sin-sin, sin-anti e anti-anti (DEACON e 

PHILLIPS, 1980). Exemplos de vários tipos de arranjos para os complexos bidentados-

mononucleares são apresentados na Figura 5.30. 

Figura 5.30 – Tipos de arranjos para os complexos bidentados-mononucleares 
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Fonte: Deacon e Phillips (1980). 

5.3.8 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) 

A espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) foi empregada para mapear a 

superfície do BSeP carregado com os íons metálicos Cu(II) e Zn(II), possibilitando assim a 

elucidação da distribuição dos metais na superfície do adsorvente. As micrografias (MEV-

EDX) obtidas para BSeP-Cu(II) e BPS-Zn(II) são apresentadas na Figura 5.31. 

Como pode ser observado nas micrografias, em ambos os sistemas, a superfície foi 

igualmente recoberta pelos dois metais e não há regiões onde uma baixa concentração de íons 

metálicos adsorvidos na superfície do BSeP possa ser nitidamente percebida. Para determinar 

a distribuição semiquantitativa dos íons metálicos na superfície do BSeP, foi realizada uma 

varredura na linha diagonal (45o), a fim de se analisar uma região representativa do adsorvente 

carregado com os metais. 
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Figura 5.31 – Micrografias (MEV-EDX) de BSeP carregado com (a) Cu(II) e (b) Zn(II) (100× de magnitude, 
[Cu(II)] ou [Zn(II)] = 0,79 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 5,5) 

 

Fonte: Autoria própria. 

As micrografias (MEV-EDX) e os espectros de varredura (2400 divisões ~1 μm cada) 

de BSeP-Cu(II) e BSeP-Zn(II), respectivamente, são apresentadas na Figura 5.32.  

Figura 5.32 – Micrografias (MEV-EDX) e espectros de varredura da superfície de BSeP (2400 divisões de 
~1 μm cada) carregada com (a) Cu(II) e (b) Zn(II) 

 
Fonte: Autoria própria. 

É possível observar que em ambos os sistemas há uma distribuição variável dos metais 

ao longo da superfície, sendo que o Cu(II) apresentou maior contagem (cps) que o Zn(II), uma 

vez que a sua capacidade de adsorção em BSeP foi maior que a de Zn(II). As regiões do 
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espectro de menor intensidade estão provavelmente associadas à presença de interfaces entre 

as fibras de BSeP prensadas na preparação das pastilhas. É importante ressaltar também que 

a modificação do bagaço de cana com os anidridos succínico e piromelítico não é homogênea 

e a espectroscopia de RMN de 13C indicou a presença de 25 unidades do grupo piromelitil e 

71 unidades do grupo succinil a cada 100 unidades de celobiose (1,03 nm) (200 AGU). Essas 

unidades ligadas as AGU do BSeP provavelmente não se encontram regularmente espaçadas 

e, portanto, essa irregularidade pode resultar em uma pequena concentração de íons metálicos 

em certas regiões das fibras de BSeP, justificando o padrão espectral exibido na Figura 5.32. 

5.4 Estudos de adsorção bicomponente em batelada 
Nesta parte do trabalho serão apresentados os resultados dos estudos de adsorção em 

batelada realizados com o adsorvente BSeP utilizando soluções bicomponente dos metais 

Cu(II) e Zn(II). 

A presença de mais de um adsorvato em um efluente faz com que a compreensão do 

processo de adsorção se torne ainda mais complexa devido às possíveis interações entre estas 

espécies. A presença concomitante de íons metálicos na solução pode gerar efeitos tanto de 

elevação (efeito sinergístico) quanto de supressão (efeito antagônico) da capacidade de 

adsorção de um adsorvente. Além das influências das características dos adsorvatos e do 

adsorvente, parâmetros do sistema de adsorção como pH da solução, temperatura, tempo de 

contato, dosagem de adsorvente e concentrações iniciais dos adsorvatos afetam diretamente o 

processo de remoção destes íons. Desta maneira, foi avaliada a influência de alguns dos 

parâmetros operacionais do sistema de adsorção como pH da solução, tempo de contato e 

concentrações iniciais dos íons, na adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP na condição de mistura. 

5.4.1 Adsorção bicomponente em função do pH 
O estudo de adsorção dos íons metálicos em BSeP em função do pH da solução para o 

sistema bicomponente foi realizado utilizando-se soluções de concentração equimolar (1:1) de 

Cu(II) e Zn(II) (0,79 mmol L-1). As capacidades de adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP no 

equilíbrio em função do pH da solução (2,0-5,5) são apresentadas na Figura 5.33. Assim como 

nos experimentos monocomponente, a adsorção foi favorecida em valores de pH mais elevados 

devido à desprotonação dos grupos ácido carboxílicos. Entretanto, as capacidades de adsorção 

para ambos os íons foram afetadas quando comparadas com o mesmo experimento 

monocomponente, com o Zn(II) apresentando uma redução de 65 ± 3% e o Cu(II) uma redução 

de 15 ± 2%. Considerando que a capacidade máxima de adsorção foi obtida em valores de pH 

5,5, este foi escolhido para a realização dos demais experimentos de adsorção bicomponente. 
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Figura 5.33 - Capacidades de adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP em função do pH para a adsorção 
bicomponente ([Cu(II)] = [Zn(II)] =  0,79 mmol L-1, 0,2 g L-1 de BSeP, 130 rpm, 25ºC e pH 2 a 5,5) 
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Fonte: Autoria própria. 

5.4.2 Adsorção bicomponente em função do tempo de contato 
O estudo de cinética de adsorção de Cu(II) e Zn(II) em sistema bicomponente foi 

realizado em três diferentes proporções molares Cu(II):Zn(II) (1:1, 3:1 e 1:3) para avaliar como 

a presença de um íon interfere no tempo de equilíbrio do outro íon metálico. Os dados de 

cinética foram modelados utilizando o modelo de Corsel. Os parâmetros cinéticos 

experimentais e estimados pelo modelo de Corsel são apresentados na Tabela 5.11. Os gráficos 

de qt em função de t para os dados obtidos experimentalmente e as curvas de Γt em função de t 

modeladas utilizando o modelo de Corsel são apresentados na Figura 5.34 e na Figura 5.35, 

respectivamente. 

A avaliação da influência dos íons metálicos na adsorção em condição de mistura pode 

ser avaliada pela comparação das capacidades de adsorção bicomponente com as capacidades 

de adsorção monocomponente. Quando a capacidade de adsorção na condição de mistura é 

maior que na condição monocomponente (qbi/qmono > 1), considera-se que a presença de um íon 

metálico favorece a adsorção do outro íon metálico (efeito sinergístico). Quando a capacidade 

de adsorção bicomponente é menor do que a capacidade de adsorção monocomponente 

(qbi/qmono < 1), a presença de um íon metálico causa a supressão da adsorção do outro íon 
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metálico (efeito antagônico) e, caso não haja influência de um íon metálico na capacidade de 

adsorção do outro íon metálico, a razão qbi/qmono = 1 (MOHAN e CHANDER, 2001). Os valores 

obtidos indicam houve efeito antagônico para os três sistemas de adsorção bicomponente 

estudados, principalmente para os íons Zn(II), que apresentaram uma capacidade de adsorção 

fortemente suprimida nas condições 1:1 (qbi/qmono = 0,27) e 1:3 (qbi/qmono = 0,23), sugerindo 

que o Cu(II) possui maior afinidade pelos sítios de adsorção que o Zn(II), o que está de acordo 

com as discussões feitas anteriormente nas Seções 5.1.1 e 5.3.4. A capacidade de adsorção de 

Cu(II) sofreu uma pequena influência nas condições em que este não estava em menor 

concentração (qbi/qmono = 0,87 para 1:1 e qbi/qmono = 0,91 para 3:1), apresentando uma maior 

supressão apenas na condição 1:3 (qbi/qmono = 0,56), sugerindo, portanto, que a proporção molar 

dos íons metálicos influenciou nas suas respectivas capacidades de adsorção na mistura.  

A comparação dos tempos de equilíbrio de mistura com os tempos de equilíbrio 

monocomponente (tbi/tmono) mostrou que a presença de dois adsorvatos não afetou o tempo de 

equilíbrio de adsorção dos íons metálicos em nenhuma das proporções molares estudadas. Os 

parâmetros obtidos pelo modelamento dos dados de cinética bicomponente com o modelo de 

Corsel auxiliaram no entendimento das interações e na avaliação da influência de um adsorvato 

na adsorção do outro adsorvato na mistura. A constante de interação α está associada às 

interações laterais entre os adsorvatos. Valores positivos de α indicam que existem interações 

repulsivas entre os adsorvatos sugerindo que a adsorção de um adsorvato próximo a um sítio já 

ocupado não é favorecida (CORSEL et al., 1986). Em todas as proporções molares estudadas, 

ambos os íons metálicos apresentaram interações laterais repulsivas. Conforme apontado por 

Cuypers et al. (1987), quanto maior o valor da constante de interação (γc = α + β) para adsorção 

de um íon metálico i, maior será o efeito deste na capacidade de adsorção total. Considerando 

que o Cu(II) apresentou maiores valores de γc ( γc1:1  = 1,52 e γc3:1 = 2,32) comparado ao 

Zn(II) (γc1:1  = 0,97 e γc3:1 = 0,36) nas proporções molares de 1:1 e 3:1, pode-se perceber que a 

adsorção do Cu(II) afetou a capacidade de adsorção global, diminuindo a capacidade de 

adsorção do Zn(II). Na condição em que o Zn(II) estava em maior proporção molar, essa 

influência se mostrou bem menor, com os íons metálicos apresentando valores de γ  próximos 

(γc1:3 = 1,19 para Cu(II) e γc1:3 = 1,15 para Zn(II)), com o Zn(II) exibindo uma capacidade de 

adsorção maior quando comparado com as demais condições de proporção molar estudadas. A 

diferença entre as constantes de interação de espécies adsorvidas (γc = γci - γcj), descreve a 

existência de alguma força química ou física, atrativa ou repulsiva, existente entre os 

adsorvatos, que influenciou na distribuição destes ao longo da superfície do adsorvente. Para 
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as proporções molares de 1:1 e 3:1 esta diferença foi elevada, indicando que nestas condições 

a substituição de um íon Zn(II) por um íon Cu(II) foi favorecida, como será observado também 

na adsorção bicomponente em sistema contínuo (Seção 5.5.2). Na proporção molar de 1:3, as 

diferenças entre as constantes de interação das espécies adsorvidas foram próximas de zero, 

indicando que não houve favorecimento da substituição dos íons metálicos.  

A constante de associação (K = k+1/k-1) representa a relação entre as velocidades de adsorção 

e dessorção dos íons metálicos e pode ser relacionada à afinidade destes íons com os sítios de 

adsorção na superfície de BSeP. Os valores de K obtidos para os três sistemas indicam que o Cu(II) 

apresentou uma  maior afinidade pelos sítios de adsorção em comparação com o Zn(II) em todas as 

condições, assim como observado nos experimentos monocomponente Os valores da espessura da 

camada não agitada de água (δ) ao redor das partículas de BSeP (δ1:1 = 5,7 × 10-10 m, 

δ3:1 = 6,4 × 10-10 m e δ1:3 =1,1 × 10-9 m) parecem ter um efeito significativo sobre a velocidade 

do processo de adsorção, uma vez que no sistema de proporção molar 1:3, onde a camada não 

agitada possui quase o dobro da espessura das camadas dos sistemas de proporção molar 1:1 e 

3:1. Além disso, as constantes de velocidade de adsorção (k+1(1:3) = 2,00 × 102 L mmol-1 min-1 

para Cu(II) e k+1(1:3) = 4,99 × 101 L mmol-1 min-1 para Zn(II)) foram menores que para os demais 

sistemas (k+1(1:1) = 4,56 × 102 L mmol-1 min-1 e k+1(3:1) = 4,77 × 102 L mmol-1 min-1 para Cu(II) 

e k+1(1:1) = 6,56 × 101 L mmol-1 min-1 e k+1(3:1) = 6,53 × 102 L mmol-1 min-1 para Zn(II)). 

Considerando que o tamanho da molécula de água é 0,278 nm (ZOU; FOTHERGILL e ROWE, 

2007), a camada de água não agitada estimada foi de ~2 moléculas para os sistemas de 

proporção molar 1:1 e 3:1 e ~4 moléculas para o sistema de proporção molar 1:3. Apesar dos 

baixos valores das funções de erro RSS e χ2red obtidos no modelamento, os valores dos 

coeficientes de determinação apresentaram valores de ajuste abaixo de 0,9 e as curvas se 

ajustaram bem aos pontos que antecedem a formação do patamar. Uma das justificativas para 

esse desvio pode estar relacionado aos diferentes tipos de sítios de adsorção que estão presentes 

na superfície de BSeP bem como a diferença de afinidade destes como os diferentes íons 

metálicos presentes no sistema de mistura. Uma vez que modelo de Corsel assume que a 

cinética do processo de adsorção (reação direta) é de segunda ordem e a do processo de 

dessorção (reação inversa) é de primeira ordem e, portanto, esta falta de ajuste do modelo de 

cinética aos dados experimentais indica que a cinética de segunda ordem não representa 100% 

os sistemas em estudo, podendo uma cinética de ordem mista ser provável. Além disso, os 

valores de ∆ν (Seção 5.3.7.1 ) indicaram a formação de um complexo bidentado-mononuclear, 

que pode ser do tipo ligante quelante ou ponte bidentada (DEACON e PHILLIPS, 1980). No 
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caso de o complexo ter um arranjo do tipo ligante quelante e envolver uma ou duas funções 

carboxilato, de acordo com a estequiometria da adsorção (vide Seção 5.5.3), as reações 

poderiam ser representadas pelas equações a seguir: 

( ) ( )1

1

+
2 32 R-COOH + I2 -H M II R-O 2HCO OO M Ik

k
+

−
+ +



  (4.28) 

( ) ( )1

1

+
2 3R-COOH + M II R-COO-M IH O H OIk

k
+

−
++ 



   (4.29) 

Apesar disso, o modelo prevê bem as capacidades de adsorção no equilíbrio 

termodinâmico. 
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Tabela 5.11 – Parâmetros de cinética experimentais e estimados pelo modelo de Corsel para a adsorção bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em BSeP (0,2 g L-1 de BSeP, pH 5,5, 
25ºC e 130 rpm) 

Modelo Parâmetro 1:1 3:1 1:3 
Cu(II) Zn(II) Cu(II) Zn(II) Cu(II) Zn(II) 

Experimental 

qe,exp / mmol g-1 0,91 ± 0,02 0,21 ± 0,05 0,94 ± 0,01 0,18 ± 0,04 0,57 ± 0,02 0,39 ± 0,03 
qe,total / mmol g-1 1,12 ± 0,07 1,12 ± 0,05 0,96 ± 0,05 

te / min 120 180 120 180 120 180 
qbi / qmono 0,87 0,27 0,91 0,23 0,56 0,50 
te,multi / te 1 1 1 1 1 1 

Corsel 

α 0,10 0,09 0,21 0,03 0,11 0,11 
β 1,42 0,87 2,11 0,33 1,19 1,05 
γc 1,52 0,97 2,32 0,36 1,20 1,16 

γci - γcj 0,55 1,96 0,04 
δ / m 5,7 × 10-10 6,4 × 10-10 1,07 × 10-9 

Γmax / mmol m-2 0,250 0,052 0,264 0,047 0,157 0,111 
qe,exp / mmol g-1 0,873 0,181 0,922 0,163 0,548 0,388 

k+1 / L mmol-1 min-1 4,56 × 102 6,56 × 101 4,77 × 102 6,53 × 101 2,00 × 102 4,99 × 101 
k-1 / min-1 9,43 8,93 9,50 4,80 1,95 0,93 

k+1 / k-1 min-1 48,31 7,34 50,14 13,60 102,4 53,6 
Di / m2 min-1 5,40 ×10-12 5,12 × 10-12 5,40 ×10-12 5,12 × 10-12 5,40 ×10-12 5,12 × 10-12 

R2 0,883 0,455 0,909 0,834 0,843 0,713 
χ2red 0,008 0,032 0,006 0,001 0,007 0,011 
RSS 0,019 0,004 0,009 0,001 0,006 0,007 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.34 – Dados de capacidade de adsorção (qt) em função do tempo (t) para a adsorção bicomponente de 
Cu(II) e Zn(II) em BSeP (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 1:3 (25ºC; 130 rpm; pH 5,5 e 0,2 g L-1 de BSeP) (Continua) 
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Figura 5.34 – Dados de capacidade de adsorção (qt) em função do tempo (t) para a adsorção bicomponente de 
Cu(II) e Zn(II) em BSeP (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 1:3 (25ºC; 130 rpm; pH 5,5 e 0,2 g L-1 de BSeP) (Conclusão) 
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Fonte: Autoria própria 

Figura 5.35 – Dados de concentração superficial (Γt) em função do tempo (t) para a adsorção bicomponente de 
Cu(II) e Zn(II) em BSeP modelados com o modelo de Corsel (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 1:3 (25ºC; 130 rpm; pH 5,5 e 

0,2 g L-1 de BSeP) (Continua) 
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Figura 5.35 – Dados de concentração superficial (Γt) em função do tempo (t) para a adsorção bicomponente de 

Cu(II) e Zn(II) em BSeP modelados com o modelo de Corsel (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 1:3 (25ºC; 130 rpm; pH 5,5 e 

0,2 g L-1 de BSeP) (Conclusão) 
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Fonte: Autoria própria. 
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5.4.3 Isotermas de adsorção bicomponente 
As isotermas de adsorção bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em BSeP foram avaliadas 

em três diferentes proporções molares de Cu(II):Zn(II) de 1:1, 3:1 e 1:3. Os valores para as 

funções de erro RSS, R2 e χ2red obtidos no modelamento dos dados experimentais bicomponente e 

as capacidade máximas de adsorção experimentais mono e bicomponente são apresentados na 

Tabela 5.12. A comparação entre as isotermas de adsorção mono e bicomponente são 

apresentadas na (Figura 5.36). 
Figura 5.36 – Isotermas de adsorção mono e bicomponente em BSeP de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) (25ºC, 130 rpm, 

pH 5,5 e 0,2 g L-1 de BSeP) 
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Fonte: Autoria própria 
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As isotermas de adsorção e as curvas ajustadas pelo modelo RAST aos dados de 

equilíbrio são apresentados na Figura 5.37. Diferente do observado nos estudos de cinética 

bicomponente em que a mistura gerou um efeito antagônico em todos os sistemas, aqui o 

aumento da concentração inicial fez com que as capacidades de adsorção totais de BSeP para 

os sistemas bicomponente fossem maiores (1:1 e 3:1) ou igual (1:3) às capacidades de adsorção 

monocomponente. Entretanto, ao se comparar as capacidades de adsorção individuais de cada 

íon metálico nos três sistemas, é possível observar a mesma tendência de comportamento, com 

a capacidade de adsorção do Zn(II) sofrendo grande supressão devido à presença de Cu(II) e 

este metal só apresentando uma diminuição na capacidade de adsorção quando em menor 

proporção molar (1:3). Estes resultados podem indicar que o efeito sinergético observado exibe 

uma forte dependência da concentração dos íons metálicos em solução. Assim como nos demais 

experimentos de adsorção realizados, é possível observar uma maior afinidade dos íons Cu(II) 

pelos sítios de adsorção de BSeP em comparação aos íons Zn(II). Esta diferença na afinidade 

sugere que o adsorvente BSeP pode ser utilizado na separação dos íons Cu(II) e Zn(II) de 

soluções onde a concentração de Cu(II) é maior que a de Zn(II) utilizando o processo de 

adsorção em batelada. 

Figura 5.37 - Isotermas de adsorção bicomponente para a adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP nas proporções 
molares iniciais de (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 1:3 (pH 5,5, 25ºC, 130 rpm e 0,2 g L-1 de BSeP) ajustadas pelo modelo 
RAST (Continua) 
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Figura 5.37 - Isotermas de adsorção bicomponente para a adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP nas proporções 
molares iniciais de (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 1:3 (pH 5,5, 25ºC, 130 rpm e 0,2 g L-1 de BSeP) ajustadas pelo modelo 
RAST (Conclusão) 
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Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5.12 - Parâmetros experimentais mono e bicomponente das isotermas de adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP e parâmetros estimados pelo modelamento das 
isotermas bicomponente usando o modelo RAST (25ºC, 130 rpm, pH 5,5 e 0,2 g L-1 de BSeP) 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

Modelo Parâmetro 

Sistema 

monocomponente 

Sistemas bicomponente em diferentes proporções molares 

1:1 3:1 1:3 

Cu(II) Zn(II) Cu(II) Zn(II) Cu(II) Zn(II) Cu(II) Zn(II) 

Experimental 

Ci / mmol L-1 0,03 – 3,3 0,03 – 3,3 0,05 – 5,0 0,01 – 1,6 0,01 – 1,6 0,05 – 5,0 

Qmáx,exp / mmol g-1 1,19 ± 0,05 0,95 ± 0,02 1,19 ± 0,02 0,38 ± 0,01 1,21 ± 0,01 0,24 ± 0,03 0,54 ± 0,01 0,65 ± 0,03 

Qmáx,total / mmol g-1 - 1,57 ± 0,03 1,45 ± 0,04 1,19 ± 0,04 

RAST 

RSS - 0,099 0,597 0,071 0,208 1,021 0,658 

R2 - 0,976 0,829 0,978 0,886 0,753 0,836 

χ2red - 0,018 0,184 0,012 0,021 0,247 0,125 
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O modelo RAST é um modelo semipreditivo que estima o comportamento da adsorção 

multicomponente por meio da fração molar (xi), da pressão de espalhamento (Ψi) e do 

coeficiente de atividade (γi) a partir dos parâmetros obtidos em sistemas de adsorção 

monocomponente. Os gráficos de qe,calculado contra qe,experimental para o ajuste do modelo RAST, 

implementado com o modelo de isoterma de Sips, aos dados experimentais das isotermas de 

adsorção bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em BSeP são apresentados na Figura 5.38. 

Figura 5.38 – Gráficos de qe,calculado contra qe,experimental para o ajuste do modelo RAST aos dados experimentais 
das isotermas de adsorção bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em BSeP para as proporções molares: (a) 1:1, (b) 3:1 

e (c) 1:3 (25ºC, 130 rpm, pH 5,5 e 0,2 g L-1 de BSeP) (Continua) 
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Figura 5.38 – Gráficos de qe,calculado contra qe,experimental para o ajuste do modelo RAST aos dados experimentais 
das isotermas de adsorção bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em BSeP para as proporções molares: (a) 1:1, (b) 3:1 

e (c) 1:3 (25ºC, 130 rpm, pH 5,5 e 0,2 g L-1 de BSeP) (Conclusão) 
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Fonte: Autoria própria. 

A análise dos gráficos e das funções de erro RSS, R2 e χ2red dos ajustes do modelo RAST 

aos dados experimentais (Tabela 5.12) mostram que o modelo apresentou uma boa predição do 

comportamento da adsorção dos íons em BSeP, principalmente para os sistemas de proporção 

molar 1:1 e 3:1. Em todos os sistemas modelados, as capacidades de adsorção dos íons Zn(II) 

foram subestimadas pelo modelo. Uma explicação para essa observação pode estar relacionada 

à diferença entre os valores das constates de afinidade b (bCu(II) = 12 L mmol-1 e 

bZn(II) = 4,5 L mmol-1) utilizadas como parâmetro de entrada no modelamento bicomponente. 

Os desvios da idealidade previstos pelo modelo RAST podem ser estimados por meio da 

determinação dos coeficientes de atividade dos adsorvatos. As tendências dos coeficientes de 

atividade para Cu(II) e Zn(II) com o aumento da pressão de espalhamento são apresentadas na 

Figura 5.39. Os valores dos coeficientes de atividade (γi) para Cu(II) e Zn(II) apresentaram 

pouca variação com o aumento da pressão de espalhamento (Ψi). Uma elevada diferença entre 

os coeficientes de atividade de Cu(II)e Zn(II) foi observada nas proporções molares de 3:1 e 

1:3, indicando que as soluções de adsorvato não se comportam como misturas ideais, o que já 

era esperado uma vez que as concentrações estudadas são elevadas e afastadas da condição de 

diluição infinita (LEWIS, 1907). 
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Figura 5.39 - Coeficientes de atividade (γ) para os sistemas de adsorção bicomponente em função das pressões de 
espalhamento (Ψ) nas proporções molares iniciais de Cu(II) e Zn(II) de (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 1:3. (25ºC, 130 rpm, 
pH 5,5 e 0,2 g L-1 de BSeP) (Continua) 
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Figura 5.39 - Coeficientes de atividade (γ) para os sistemas de adsorção bicomponente em função das pressões de 
espalhamento (Ψ) nas proporções molares iniciais de Cu(II) e Zn(II) de (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 1:3. (25ºC, 130 rpm, 
pH 5,5 e 0,2 g L-1 de BSeP) (Conclusão) 
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Fonte: Autoria própria. 

Segundo Erto, Lancia & Musmarra (2012), a utilização do modelo de Wilson 

modificado (Equações (3.24) e (3.25)) para a determinar os coeficientes de atividade dos 

sistemas bicomponente, está condicionada a um elevado coeficiente de determinação da 

regressão linear entre γCu(II) e γZn(II). Os gráficos de γCu(II) em função de γZn(II) para os sistemas de 

adsorção bicomponente estudados são apresentados na Figura 5.40. Os coeficientes de 

determinação para a regressão linear dos três sistemas foram próximos da unidade 

(R21:1 = 0,9841, R23:1 = 0,9988 e R21:3 = 0,9998) validando a utilização destas equações. 
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Figura 5.40 – Coeficiente de atividade experimental para o Cu(II) em função do coeficiente de atividade 
experimental para o Zn(II) para a adsorção bicomponente em BSeP nas proporções molares: (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 
1:3 (Continua) 
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Figura 5.40 – Coeficiente de atividade experimental para o Cu(II) em função do coeficiente de atividade 
experimental para o Zn(II) para a adsorção bicomponente em BSeP nas proporções molares: (a) 1:1, (b) 3:1 e (c) 
1:3 (Conclusão) 
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Fonte: Autoria própria 

Os parâmetros obtidos pelo ajuste do modelo de Wilson modificado são apresentados 

na Tabela 5.13. Os parâmetros de interação Λ12 e Λ21 estão relacionados com a influência de 

um íon metálico na adsorção de outro íon metálico em um sistema de adsorção bicomponente. 

Os valores de Λ12 e Λ21 para os sistemas de adsorção nas proporções molares de 1:1 e 3:1 

apontaram que a influência dos íons Cu(II) na adsorção dos íons Zn(II) foi maior que a 

influência dos íons Zn(II) na adsorção dos íons Cu(II) (Λ12 > Λ21), enquanto para o sistema de 

adsorção na proporção molar de 1:3 a influência de um íon na adsorção do outro foi 

aproximadamente a mesma (Λ12 ≈ Λ21) (ERTO; LANCIA e MUSMARRA, 2012). Estes 

resultados estão de acordo com as capacidades máximas de adsorção obtidas nas isotermas 

experimentais. 

Tabela 5.13 – Valores dos parâmetros de ajuste do modelo de Wilson aos sistemas de adsorção bicomponente 
em diferentes proporções molares, com Cu(II) = 1 e Zn(II) = 2 

Sistemas bicomponente Cu(II):Zn(II) c Λ12 Λ21 RSS 
1:1 9,18 1,47 0,132 26,96 
3:1 0,581 10,12 1,65 2,40 
1:3 75,16 1,03 1,23 12,54 

Fonte: Autoria própria. 
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5.4.1 Estudos de dessorção e re-adsorção bicomponente 
O estudo de reutilização do adsorvente em solução bicomponente em batelada foi 

realizado em um ciclo de adsorção, dessorção e re-adsorção para concentrações equimolares de 

Cu(II) e Zn(II). As eficiências de dessorção (Edes) e de re-adsorção (Ere-ads) para cada um dos 

íons metálicos estão apresentadas na Tabela 5.14. Os resultados obtidos mostram que mesmo 

na condição de mistura foi é possível recuperar tanto os íons metálicos quanto o adsorvente 

BSeP, demonstrando que as interações entre os íons metálicos e os sítios de adsorção de BSeP 

foram provavelmente as mesmas formadas em sistema monocomponente e que a dessorção em 

sistema bicomponente pode ser realizada nas mesmas condições que a dessorção em sistema 

monocomponente. 

Tabela 5.14 – Eficiências de dessorção e re-adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP em sistema bicomponente 
([Cu(II)] = [Zn(II)] = 0,79 mmol L-1, [HNO3] = 0,5 mol L-1, 25ºC, 130 rpm)  

Experimento/metal Cu(II) Zn(II) 
Dessorção (Edes) / % 91,5 ± 0,4 95 ± 1 

Re-adsorção (Ere‒ads) / % 94,4 ± 0,9 94 ± 2 
Fonte: Autoria própria. 

5.5 Adsorção em coluna de leito fixo 
Neste capítulo são apresentados os estudos de adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP em 

coluna de leito fixo. 

5.5.1 Adsorção monocomponente 
O processo de adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP em coluna de leito fixo foi realizado 

em três ciclos de adsorção-dessorção a fim de avaliar sua utilização em sistema contínuo. As 

curvas de ruptura da adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP para os três ciclos são apresentadas 

na Figura 5.41. Como pode ser visto na Figura 5.41, não houve mudança no perfil das curvas 

de ruptura nos três ciclos para ambos os íons metálicos, sendo que apenas a adsorção de Zn(II) 

exibiu uma pequena alteração no perfil da curva de ruptura no início do processo de adsorção. 

Entretanto, como pode ser visto na Tabela 5.15, essa pequena alteração não afetou a capacidade 

de adsorção do leito ao decorrer dos ciclos. Além disso, a regeneração dos sítios de adsorção 

se mostrou eficaz, uma vez que em todos os ciclos, para ambos os metais, a eficiência de 

dessorção foi de praticamente 100%. Ao se comparar os três ciclos de adsorção observou-se 

que a capacidade de adsorção não foi afetada em nenhum dos dois sistemas de adsorção em 

contínuo. Dessa maneira, a utilização do BSeP como adsorvente em vários ciclos é uma opção 

viável tecnicamente, favorecendo assim a sua aplicação como adsorvente em coluna de leito 

fixo para a remoção de íons metálicos de soluções contaminadas. 



 

 

134 

Figura 5.41 – Curvas de ruptura para a adsorção de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em BSeP ([Cu(II)] ou [Zn(II)] = 
1,4 mmol L-1, 25ºC, pH 5,5, fluxo ascendente, V̇ = 2,35 mL min-1 e 0,5 g de BSeP) 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

C
t/C

0

t /min

       Cu(II)
 Ciclo 1
 Ciclo 2
 Ciclo 3

(a)

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

C
t/C

0

t /min

        Zn(II)
 Ciclo 1
 Ciclo 2
 Ciclo 3

(b)

 
Fonte: Autoria própria. 

As curvas de ruptura para o primeiro ciclo de adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP 

foram modeladas utilizando os modelos de Thomas e Bohart-Adams. As curvas ajustadas pelos 

modelos e os resultados da modelagem são apresentados na Figura 5.42 e na Tabela 5.16, 

respectivamente. Ambos os modelos se ajustaram bem às curvas para ambos os sistemas, 

apresentando baixos valores para o erro quadrático médio (RMSE) e chi-quadrado reduzido 
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(χ2red) e elevados valores para o coeficiente de determinação (R2). Além disso, as capacidades 

de adsorção estimadas pelos modelos (Qmax) foram próximas às obtidas experimentalmente. 

Tabela 5.15 – Resultados das capacidades máximas de adsorção obtidas em cada ciclo para a adsorção em 
coluna de leito fixo de Cu(II) e Zn(II) em BSeP ([Cu(II)] ou [Zn(II)] = 1,4 mmol L-1, 25ºC, pH 5,5, fluxo 

ascendente, V̇ = 2,35 mL min-1 e 0,5 g de BSeP) 
Cu(II) Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

mads / mg 27,49 27,28 26,36 
mdes / mg 27,41 27,24 26,32 
Edes / % 99,71 99,85 99,85 

qexp / mmol g-1 0,926 0,919 0,899 
Zn(II) Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

mads / mg 24,74 23,94 24,54 
mdes / mg 24,66 23,79 24,38 
Edes / % 99,68 99,37 99,35 

qexp / mmol g-1 0,810 0,784 0,804 
Fonte: Autoria própria. 

Tabela 5.16 – Parâmetros obtidos pelos ajustes dos modelos de Thomas e Bohart-Adams às curvas de ruptura 
([Cu(II)] ou [Zn(II)] = 1,4 mmol L-1, 25ºC, pH 5,5, fluxo ascendente, V̇ = 2,35 mL min-1 e 0,5 g de BSeP) 

Modelo Parâmetros Cu(II) Zn(II) 

Dados experimentais 

qexp / mmol g-1 0,92 0,81 
εexp 0,5 0,5 

tr / min 65 46 
ts / min 300 280 
H / cm 1,42 1,13 

EPA / % 83,7 74,6 
ZZTM / cm 2,35 2,51 

Thomas 

kTh / mL min-1 mmol-1 19,65 20,94 
Qmax / mmol g-1 0,89 0,79 

ε 0,45 0,45 
RMSE 0,0660 0,0584 

R2 0,9723 0,9752 
χ2red 0,0123 0,0121 

Bohart-Adams 

kB-A / mL min-1 mmol-1 19,69 19,50 
qmax / mmol g-1 0,89 0,78 

ε 0,45 0,50 
RMSE 0,0563 0,0645 

R2 0,9799 0,9697 
χ2red 0,0098 0,0133 

Fonte: Autoria própria. 
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Segundo Chu (2010), quando o produto da constante de Langmuir e da concentração 

inicial de íon metálico é muito maior que a unidade (bC0 >> 1), a isoterma de Langmuir se 

aproxima da isoterma retangular e, consequentemente, o modelo de Thomas se aproxima do 

modelo de Bohart-Adams. Portanto, como bC0 >> 1 para ambos os sistemas de adsorção 

estudados (25,2 para Cu(II) e 7,3 para Zn(II)), os modelos de Thomas e Bohart-Adams podem 

ser usados para descrever a adsorção de ambos os íons metálicos em BSeP. O modelo de 

Bohart-Adams pressupõe que o processo de adsorção ocorre por uma cinética de reação quasi-

química onde são consideradas interações laterais, que podem ser de natureza atrativa ou 

repulsiva envolvendo o adsorvato e os sítios de adsorção (ocupados ou não). Considerando que 

o processo de difusão do adsorvato até a superfície do adsorvente é afetado por essas possíveis 

interações laterais, é plausível que o modelo de Bohart-Adams descreva bem o sistema de 

adsorção, uma vez que a superfície do adsorvente foi modificada com diferentes anidridos, 

succínico e piromelítico, sendo este último bastante volumoso, o que propicia tais interações 

laterais. As constantes de velocidade de adsorção, kTh e kB-A, são uma combinação de todas as 

etapas envolvidas no processo de adsorção (difusão no filme, difusão intrapartícula e adsorção 

propriamente dita). Portanto, os valores de kTh e kB-A foram semelhantes nas mesmas condições 

operacionais para os dois sistemas de adsorção estudados. No entanto, o valor de Qmax para a 

adsorção de ambos os íons metálicos em BSeP em coluna de leito fixo foi menor do que na 

adsorção em batelada. Isso está relacionado à maior resistência à transferência de massa da fase 

líquida para a fase sólida na adsorção contínua em uma coluna de leito fixo (em regimes de 

fluxo não turbulento) em comparação com a adsorção em batelada (VIEGAS et al., 2014). 

Portanto, o uso de um maior tempo espacial (menor velocidade de fluxo afluente) pode permitir 

um maior tempo de contato entre os íons metálicos em solução e os sítios de adsorção em BSeP, 

resultando, portanto, em um maior valor de Qmax (XAVIER et al., 2018). A elevada vazão de 

entrada à coluna de leito fixo empregada afetou o comprimento da zona de transferência de 

massa (ZZTM), bem como os valores de eficiência do processo de adsorção (EPA) e uso efetivo 

do leito (H) para ambos os sistemas de adsorção, levando a um desempenho inferior ao esperado 

na adsorção em coluna de leito fixo (Tabela 5.16).  

Os valores de EPA e H para adsorção de Cu(II) (83,7% e 1,42 cm) foram maiores do 

que para a adsorção de Zn(II) (74,6% e 1,13 cm). Além disso, o valor de ZZTM foi menor para 

adsorção de Cu(II), em comparação com a adsorção de Zn(II). Portanto, esses dados indicam 

que a resistência à transferência de massa foi menor para adsorção de Cu(II) do que para 

adsorção de Zn(II), o que é corroborado pela maior inclinação da curva de ruptura para adsorção 
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de Cu(II) em comparação a curva de ruptura para a adsorção de Zn(II) (WORCH, 2012). A 

diferença de resistência à transferência de massa entre os íons Cu(II) e Zn(II) está de acordo 

com os valores das constantes cinéticas de velocidade de adsorção obtidas no modelo DIP no 

sistema em batelada (Seção 5.3.3).  

Figura 5.42 – Ajustes das curvas de ruptura do primeiro ciclo de adsorção pelos modelos de Thomas e Bohart-
Adams para a adsorção de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) em BSeP ([Cu(II)] = [Zn(II)] = 1,4 mmol L-1, 25ºC, pH 5,5, 

fluxo ascendente, V̇ = 2,35 mL min-1 e 0,5 g de BSeP) 
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Fonte: Autoria própria. 
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A determinação do tempo de operação da coluna depende diretamente do tempo de 

ruptura, da concentração inicial e dos padrões de lançamento estabelecidos pelo órgão 

ambiental regulador. Considerando os tempos de ruptura (tr) e de saturação (ts) para Cu(II) 

(65 min e 300 min) e para Zn(II) (46 min e 280 min), a concentração de entrada do efluente 

([Cu(II)] = 88,96 mg L-1 e [Zn(II)] = 91,53 mg L-1), bem como a resolução CONAMA 

Nº 430/11 que normatiza os padrões de lançamento para cobre dissolvido (1 mg L-1) e zinco 

total (5 mg L-1), nas condições de operação utilizadas neste trabalho, o tempo de serviço da 

coluna para a adsorção de Zn(II) pode ser maior que para a adsorção de Cu(II). O tempo de 

operação da coluna pode ser estendido aumentando-se a quantidade de adsorvente (altura do 

leito), bem como o tempo de detenção hidráulico (diminuição da vazão de entrada do efluente 

à coluna de leito fixo). 

5.5.2 Adsorção bicomponente 
A adsorção bicomponente em coluna de leito fixo foi realizada em três proporções 

molares diferentes para avaliar a influência da presença e do gradiente de concentração de 

Cu(II) e Zn(II) na dinâmica da adsorção em coluna. As curvas de ruptura experimentais e 

estimadas pelo modelo de difusão no filme e no poro para a adsorção monocomponente e 

bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em BSeP nas proporções molares de 1:1, 3:1 e 1:3, 

respectivamente, são apresentadas na Figura 5.43. É possível observar que as curvas de ruptura 

para a adsorção de Zn(II) em solução binária apresentaram valores de C/C0 maiores que 1,0, 

indicando que a concentração de saída nestes pontos foi maior que a concentração de entrada. 

Esse fenômeno é conhecido como overshooting e se caracteriza pela troca de um íon adsorvido 

na superfície de um adsorvente por outro íon de maior afinidade presente na fase líquida, 

causando a dessorção daquele de menor afinidade. Esse comportamento foi reportado por 

diversos autores em sistemas binários onde um dos íons metálicos era Cu(II). Kratochvil e 

Volesky (2000) relataram o overshooting de Zn(II) e Cd(II) e Kleinubing et al. (2011) 

observaram o mesmo fenômeno com Ni(II), ambos utilizando algas Sargassum como 

adsorvente. Freitas, Almeida e Vieira (2017) observaram o mesmo fenômeno do Cu(II) 

substituindo o Zn(II) adsorvido em vermiculita expandida. Xavier et al. (2018) também 

observaram o fenômeno de overshooting de Co(II) e Ni(II) adsorvidos em bagaço de cana 

modificado com anidrido trimelítico. Este fenômeno está de acordo como os valores das 

constantes de associação (k+1/k-1) obtidas pelo modelo de Corsel (Seção 5.4.2) que indicam uma 

maior afinidade dos íons Cu(II) pelos sítios de adsorção de BSeP quando comparado com os 

íons Zn(II). (TEODORO et al., 2016). 
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Figura 5.43 – Curvas de ruptura experimentais e estimadas pelo modelo de difusão no filme e no poro para a 
adsorção monocomponente de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) e bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em BSeP nas proporções 
molares (c) 1:1, (d) 3:1 e (e) 1:3 de Cu(II):Zn(II) (25ºC, pH 5,5, V̇ = 2,35 mL min-1 e 0,5 g de BSeP) (Continua) 
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Figura 5.43 – Curvas de ruptura experimentais e estimadas pelo modelo de difusão no filme e no poro para a 
adsorção monocomponente de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) e bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em BSeP nas proporções 
molares (c) 1:1, (d) 3:1 e (e) 1:3 de Cu(II):Zn(II) (25ºC, pH 5,5, V̇ = 2,35 mL min-1 e 0,5 g de BSeP) (Continua) 
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Figura 5.43 – Curvas de ruptura experimentais e estimadas pelo modelo de difusão no filme e no poro para a 
adsorção monocomponente de (a) Cu(II) e (b) Zn(II) e bicomponente de Cu(II) e Zn(II) em BSeP nas proporções 
molares (c) 1:1, (d) 3:1 e (e) 1:3 de Cu(II):Zn(II) (25ºC, pH 5,5, V̇ = 2,35 mL min-1 e 0,5 g de BSeP) (Conclusão) 
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Fonte: Autoria própria. 

As capacidades máximas de adsorção (Qmax), os tempos de ruptura (tr) e de saturação 

(ts) para cada íon metálico bem como a soma das capacidades de adsorção são apresentados na 

Tabela 5.17. As capacidades máximas de adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP obtidas nos 

experimentos bicomponente apontam que a presença de Cu(II) inibiu a adsorção de Zn(II) em 

todas as proporções molares estudadas, indicando que a afinidade dos íons Cu(II) pelos sítios 

de adsorção é maior do que a dos íons Zn(II) como já foi evidenciado anteriormente pelos 

resultados dos estudos de adsorção mono e bicomponente em batelada. Como pode ser 

observado na Tabela 5.17, a Qmax do Cu(II) só foi afetada na proporção molar de 1:3, onde a 

concentração de Zn(II) era três vezes maior do que a concentração de Cu(II). Nos demais 

experimentos bicomponente, as capacidades de adsorção de Cu(II) foram próximas às obtidas 

na condição monocomponente. Além disso, as capacidades máximas de adsorção totais dos 

experimentos bicomponente foram semelhantes e próximas daquelas obtidas na adsorção 

monocomponente. 

Os tempos de saturação nos experimentos bicomponente foram atingidos mais 

rapidamente que nos sistemas monocomponente. Este comportamento era esperado já que as 

concentrações iniciais totais das soluções multicomponente foram maiores que as 

monocomponente. Os valores de tr do íon Zn(II) para os sistemas binários foram menores do 

que na adsorção monocomponente, evidenciando a competição destes com os íons Cu(II) pelos 
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sítios de adsorção. Já os tr para os íons Cu(II) foram superiores aos obtidos em solução 

monocomponente quando estes estavam presentes nas proporções molares de 1:1 e 1:3. Davila-

Guzman et al. (2016) e Xavier et al. (2018) também verificaram o aumento do tr do íon de 

maior afinidade pelo adsorvente em soluções binárias onde ocorreu competição entre íons. Os 

diferentes valores de tr obtidos nas soluções de mistura indicam que é possível separar os íons 

Cu(II) dos íons Zn(II), principalmente quando a proporção de íons Zn(II) é maior ou igual à de 

íons Cu(II). 

Tabela 5.17 - Capacidades máximas de adsorção e tempos de ruptura obtidos na adsorção em coluna de leito 
fixo (25ºC, pH 5,5, fluxo ascendente, V̇ = 2,35 mL min-1 e 0,5 g de BSeP) 

Experimento Qmax / mmol g-1 tr / min ts / min 

Cu(II) Zn(II) Total Cu(II) Zn(II) Cu(II) Zn(II) 

Mono 0,92 ± 0,06 0,81 ± 0,08 - 65 46 420 360 

1:1 0,89 ± 0,04 0,19 ± 0,06 1,1 ± 0,1 82 38 240 240 

3:1 0,88 ± 0,07 0,08 ± 0,03 1,0 ± 0,1 55 35 180 180 

1:3 0,63 ± 0,02 0,32 ± 0,04 0,95 ± 0,06 137 21 280 280 

Fonte: Autoria própria. 

Os parâmetros obtidos pelo modelamento dos dados de adsorção mono e bicomponente 

utilizando o modelo de difusão no filme e no poro são apresentados na Tabela 5.18. 

Considerando as curvas obtidas pelo modelamento (Figura 5.43) e os baixos valores de RMSE, 

pode-se concluir que o modelo pode ser utilizado para descrever a adsorção competitiva de 

Cu(II) e Zn(II) em BSeP em modo contínuo. 

Tabela 5.18 – Resultado do modelamento dos dados de adsorção mono e bicomponente de Cu(II) e Zn(II) pelo 
modelo de difusão no filme e no poro em coluna de leito fixo (25ºC, pH 5,5, fluxo ascendente, 

V̇ = 2,35 mL min- 1 e 0,5 g de BSeP) 

Parâmetro 

Sistema 

monocomponente 

Sistemas bicomponente em diferentes proporções 

molares 

1:1 3:1 1:3 

Cu(II) Zn(II) Cu(II) Zn(II) Cu(II) Zn(II) Cu(II) Zn(II) 

Pe 60 70 80 80 80 80 80 80 

η 0,651 0,581 0,527 0,494 0,142 0,434 0,358 0,248 

Bi 15 20 10 15 20 12 9 24 

RMSE 1,109 0,664 0,348 0,084 1,927 

Fonte: Autoria própria. 
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O número adimensional de Peclet correlaciona a velocidade do transporte convectivo 

com a velocidade do transporte difusivo, sendo que para valores de Pe >> 10, o mecanismo de 

convecção predomina, indicando que a aproximação do íon metálico e do sítio de adsorção é 

governada pelo arraste da solução e não pela diferença de potencial químico 

(SHACKELFORD, 1994). Dessa maneira, a adsorção nos sistemas mono e bicomponente 

parece ser controlada por processos convectivos e, portanto, assim como discutido na 

Seção 5.5.1, a resistência à transferência de massa no filme foi um fator limitante para o 

processo de adsorção. O número adimensional η está relacionado à tortuosidade (τtor) que 

representa a razão entre o caminho real percorrido pela partícula de adsorvato no interior do 

poro e a linha reta que separa o percurso desta partícula no poro. Um aumento no valor de τtor 

resulta na diminuição do coeficiente de difusão efetivo (Dpi) e, consequentemente, na 

diminuição de η conforme pode ser depreendido na Equação (3.91) (GU, 2015). Dessa maneira, 

quanto menor o valor de η, menor será a velocidade de transferência de massa, já que isso 

representa um maior deslocamento no interior do poro. Com exceção do sistema onde a 

concentração de Cu(II) foi maior do que a de Zn(II) (3:1), os valores de Bi para Cu(II) foram 

menores do que para Zn(II), o que é análogo ao obtido pelo modelo HSDM em batelada (Seção 

5.3.3). O comportamento apresentado pelo sistema de adsorção bicomponente na proporção 

molar de 3:1 pode ser explicado pelo fato de que em concentrações iniciais menores, a difusão 

na superfície predomina e maiores difusividades são obtidas, resultando em valores de Bi 

menores (KAVAND et al., 2017). Além disso, os valores de Bi obtidos no modelamento em 

coluna de leito fixo foram ligeiramente menores do que os valores de Bi em batelada, 

corroborando com o fato da resistência à transferência de massa em fluxo não turbulento ser 

maior do que no sistema em batelada agitada. 

5.5.3 Estequiometria da adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP 
Com a finalidade de determinar a estequiometria da adsorção dos íons metálicos em 

BSeP foi realizado um experimento de troca iônica em coluna de leito fixo. Como apresentado 

nas seções de caracterização do adsorvente (Seção 4.4.8), os grupos succinil e piromelitil 

inseridos na estrutura do bagaço de cana apresentam funções ácido carboxílico que são 

passíveis de realizar a troca dos íons H+ (H3O+) por diferentes cátions. Dessa maneira, a 

estequiometria da adsorção dos íons metálicos Cu(II) e Zn(II) em relação aos sítios de adsorção 

de BSeP foi avaliada pela troca iônica com o cátion monovalente Na(I). Assim, uma solução 

de NaOH foi percolada pela coluna de leito fixo contendo o adsorvente, a fim de que os íons 

H+ dos ácidos carboxílicos fossem trocados por íons Na(I), para que estes pudessem ser 
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quantificados quando trocados pelos íons Cu(II) e Zn(II). Ao percolar soluções aquosas de 

Cu(II) ou Zn(II) na coluna contendo BSeP carregado com íons Na(I), os metais divalentes 

substituem o metal monovalente adsorvido. A troca iônica é governada pela afinidade (atração 

eletrostática) entre os íons metálicos e os sítios de adsorção e é proporcional ao produto das 

cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Uma vez 

que os raios iônicos dos cátions divalentes Cu(II) e Zn(II) (rCu(II) = 73 pm e rZn(II) = 74 pm) são 

menores que o raio do cátion monovalente Na(I) (rNa(I) = 102 pm), os cátions divalentes são 

atraídos mais fortemente do que cátions monovalentes, favorecendo a troca iônica de Na(I) por 

Cu(II) ou Zn(II) (HARLAND, 1994; SHANNON, 1976). As curvas de concentração de Na(I), 

Cu(II) e Zn(II), em função do tempo de operação da coluna para os experimentos de troca iônica 

são apresentadas na Figura 5.44 

Figura 5.44. 

No experimento de troca de Na(I) por Cu(II) foram adsorvidos 0,25 mmol de Cu(II) 

para 0,46 mmol de Na(I) dessorvidos, resultando em uma relação Na(I)/Cu(II) de 1,84. Já o 

experimento de troca de Na(I) por Zn(II) apresentou a adsorção de 0,22 mmol de Zn(II) e a 

dessorção de 0,38 mmol de Na(I), resultando em uma relação Na(I)/Zn(II) de 1,71. Estes 

resultados indicam uma possível combinação de interações envolvendo uma única função 

carboxilato e um cátion metálico (Cu(II) ou Zn(II)) (complexo bidentado-mononuclear do tipo 

ligante quelante (Figura 5.30) e uma única função carboxilato e dois cátions divalentes 

(complexo bidentado-mononuclear do tipo ponte bidentada (Figura 5.30). No entanto, os 

resultados da estequiometria da adsorção de Cu(II) e Zn(II) em BSeP indicam que o cátion 

metálico poderia sim interagir com mais de uma função ácido carboxílico, onde o cátion 

metálico seria quelado por duas funções ácido carboxílico, justificando assim uma 

estequiometria da adsorção variável entre 1 e 2. Este comportamento pode ser explicado pelos 

diferentes sítios de adsorção presentes na superfície de BSeP proveniente dos ligantes succinil 

e piromelitil, bem como pelos possíveis impedimentos estéricos e interações de repulsivas entre 

as espécies metálicas adsorvidas devido à proximidade dos sítios de adsorção. Um esquema 

representativo da adsorção dos íons metálicos em BSeP é apresentado na Figura 5.45. A 

complementação da esfera de coordenação dos íons metálicos adsorvidos pode ser satisfeita 

tanto por íons hidroxila quanto por contra íons sulfato considerando as proporções: três 

hidroxilas; duas hidroxilas e um íon sulfato, ou uma hidroxila e um íon sulfato bidentado. A 

possibilidade da presença dos íons sulfato na formação da esfera de coordenação pôde ser 

confirmada por meio das bandas encontrados nos espectros de FTIR do BSeP complexado com 
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Cu(II) e Zn(II) (Seção 5.3.7.1). Nestes espectros é possível observar duas bandas características 

de estiramento simétrico e assimétrico das ligações SO2 em 1205 e 1340 cm-1, respectivamente 

(PAVIA et al., 2014). 

Figura 5.44 – Curvas de concentração em função do tempo de operação obtidas na troca iônica de Na(I) por (a) 
Cu(II) e (b) Zn(II) em BSeP (25ºC, V̇ = 2,35 mL min-1, [Na(I)] = 0,01 mol L-1, [Cu(II)] ou 

[Zn(II)] = 1,4 mmol L -1 e 0,5 g de BSeP) 
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Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.45 – Esquema representativo da adsorção dos íons metálicos em BSeP 
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Fonte: Autoria própria. 

5.6 Comparação com adsorventes disponíveis na literatura 
Vários adsorventes utilizados na remoção de Cu(II) e Zn(II) de soluções aquosas em 

sistemas de adsorção em batelada e em coluna de leito fixo são apresentados na Tabela 5.19. A 

comparação de adsorventes provenientes de diferentes matérias primas deve ser feita levando 

em conta não apenas a capacidade de adsorção dos materiais, mas também fatores econômicos 

e ambientais relacionados à produção do adsorvente. Dessa maneira, em caráter de comparação, 

a Tabela 5.19 apresenta adsorventes provenientes de materiais lignocelulósicos e/ou 

bioadsorventes que foram utilizados na remoção de íons Cu(II) e Zn(II) em valores de pH 

próximos aos utilizados neste trabalho (pH 5 a 6). Comparado aos adsorventes apresentados na 

Tabela 5.19, o BSeP se mostrou um ótimo material adsorvente com possível utilização na 

remediação de metais possuindo ótima capacidade de adsorção para Cu(II) (1,19 mmol g-1 e 

0,92 mmol g-1) e Zn(II) (0,95 mmol g-1 e 0,81 mmol g-1) em batelada e em coluna de leito fixo, 
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respectivamente, as quais são comparáveis àquelas encontradas na literatura. Os valores das 

capacidades de adsorção do bagaço de cana-de-açúcar sem modificação (in natura) são 

apresentados também na Tabela 5.19. Verifica-se que a modificação de BC incrementou 

consideravelmente a capacidade de adsorção dos íons metálicos. Outra vantagem do BSeP em 

relação aos demais adsorventes apresentados na Tabela 5.19 é a necessidade de pequenas 

quantidades de adsorvente para se alcançar elevadas capacidades de adsorção tanto no sistema 

em batelada, onde o adsorvente apresenta menor dosagem, quanto no sistema em contínuo, 

onde o BSeP possui a menor altura do leito. Uma grande vantagem do adsorvente desenvolvido 

neste trabalho é a utilização de pequenos volumes de solução de dessorção capaz de regenerar 

o adsorvente e concentrar os íons metálicos em soluções de menor volume, possibilitando uma 

redução de volume de cinco vezes para sistemas em batelada e de até 10 vezes para sistemas 

em coluna de leito fixo. Desta forma, a possibilidade de regeneração e reutilização de BSeP 

confirma a potencialidade de utilização deste material como adsorvente de íons metálicos, pois 

possibilita não só a retirada dos poluentes do efluente como a recuperação destes metais para 

possível reutilização. 

Uma análise da estimativa dos custos de síntese do adsorvente foi realizada baseada nos 

preços do mercado internacional dos produtos químicos na modalidade FOB (Free On Board). 

O custo estimado de síntese do BSeP considerando todos os reagentes utilizados desde a 

preparação do bagaço até a lavagem final do adsorvente modificado bem como os custos de 

energia elétrica no Brasil foi de US$ 658.80 por quilograma. Os adsorventes comerciais 

comumente utilizados na remoção de metais tóxicos são os carvões ativados e as resinas de 

troca iônica que apresentam custos consideravelmente menores que o material proposto neste 

trabalho, com valores entre US$ 2.00 e US$ 10.00 por quilograma. Apesar disso, alguns fatores 

devem ser levados em consideração para a avaliação do custo-benefício de utilização do 

adsorvente. O primeiro deles é a elevada capacidade de adsorção apresentada pelo BSeP frente 

aos adsorventes comerciais. Flemming (1998) obteve uma capacidade de adsorção de Cu(II) de 

22 g kg-1 utilizando resina IRA 400 em sistemas em batelada após 24 h de contato. Araujo et 

al. (2009) obtiveram capacidade de adsorção de Cu(II) de 2,5 g kg-1 utilizando resina Lewaitit 

também em batelada após 24 h de contato. Chen, Chen e Lee (2021) obtiveram capacidade de 

adsorção de Cu(II) de 25 g kg-1 utilizando carvão ativado comercial após 5 h de contato em 

batelada. Estes valores são inferiores quando comparados aos obtidos por BSeP (70 g kg-1) em 

batelada em um tempo de contato também inferior (2 h). Além disso, a especificidade obtida 

pelos diferentes grupos funcionais inseridos na matriz de BSeP, propiciou a obtenção de um 
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adsorvente capaz de separar da solução os íons Zn(II) dos íons Cu(II), possibilitando a 

concentração do efluente e a recuperação e reutilização destes íons. 

Outro fator a ser considerado é a capacidade e viabilidade de regeneração e reutilização 

do adsorvente em mais ciclos de adsorção. Para os carvões ativados, o método mais comum 

para regeneração é o método térmico. Este método apresenta diversas desvantagens comparadas 

ao utilizado neste trabalho para a regeneração do BSeP. Considerando a adsorção em coluna de 

leito fixo, a regeneração do carvão demandaria o desempacotamento da coluna e um maior 

gasto de energia para o processamento térmico, enquanto para o BSeP, esta regeneração poderia 

ser feita na própria coluna, considerando um sistema de colunas com configuração em by-pass, 

sem a necessidade da interrupção do processo de tratamento. Além disso, do ponto de vista 

energético, este processo é mais econômico que o tratamento térmico, já que o gasto de energia 

seria apenas relacionado ao bombeamento do agente de dessorção através da coluna. E por fim, 

um fator bastante importante a ser considerado é o viés ambiental da síntese e utilização de um 

adsorvente a base de bagaço de cana. Diferente das resinas de troca iônica que são em sua 

grande maioria constituídas de polímeros obtidos do petróleo, a síntese do BSeP utiliza como 

matriz um polímero abundante e natural, conferindo uma destinação de alto valor agregado a 

um passivo da indústria sucroalcooleira. 
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Tabela 5.19 – Dados comparativos de processos de adsorção de Cu(II) e de Zn(II) em batelada e em contínuo em diferentes bioadsorventes encontrados na literatura 
(continua) 

Tipo de biomassa Agente 
Modificador 

Qmax / mmol g-1 
pH Dosagem de 

adsorvente / g L-1 T / ºC 
Dessorção 

Referências Cu(II) Zn(II) Agente / 
mol L-1 

Tempo 
/ (min) 

Volume /  
(mL) 

Eficiência  
/ % 

Bagaço de cana AF 0,845 - 5,75 0,20 25,0 HNO3 / 
1,0 5 20 100 RAMOS et al. (2016) 

Bagaço de cana AT 1,121 - 5,75 0,20 25,0 HNO3 / 
1,0 5 20 100 RAMOS et al. (2015) 

Celulose AT 1,487 - 5,50 0,20 25,0 HNO3 / 
1,0 5 20 100 TEODORO et al. (2016) 

Celulose mercerizada AS 2,421  5,4 1,00 25,0 - - - - GURGEL et al. (2008) 

Bagaço de cana AP 1,21 1,00 5,0 0,25 temperatura 
ambiente - -  - YU et al. (2015) 

Bagaço de cana AS e AP 1,19 0,95 5,5 0,20 25,0 HCl /  
0,5 25 20 89a e 99b Este trabalho 

Bagaço de cana in 
natura - 0,102 0,015 5,5 0,20 25,0 - - - - Este trabalho 

Orange peel KCl 0,94 0,75 5,0-5,5 5,00 25,0 HCl /  
0,1 180 50 - GUO; LIANG e TIAN (2011) 

Borassus 
flabellifer/Aspergillus 

tamari  
H2SO4 - 0,86 6,0 2,50 30,0 - - - - SARAVANAN et al. (2020) 

Borassus 
flabellifer/Aspergillus 

tamari 
- - 0,76 6,0 2,50 30,0 - - - - SARAVANAN et al. (2020) 

aCu(II), bZn(II) 
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Tabela 5.19 - Dados comparativos de processos de adsorção de Cu(II) e de Zn(II) em batelada e em contínuo em diferentes bioadsorventes encontrados na literatura 

(conclusão) 

Tipo de biomassa Agente 
Modificador 

Qmax / mmol g-1 
pH  Altura do 

leito / cm 
Vazão / 

mL min-1 T / ºC 
Dessorção 

Referências Cu(II) Zn(II) Agente / 
mol L-1 

Volume 
total / L 

Eficiência  
/ % 

Casca de neem H2SO4 0,525 0,504 2 - 10 - - - - MAHESHWARI e GUPTA 
(2016) 

Casca de castanha formaldeído  0,100 0,084 4,8a e 6b 15 6 20,0 - - - VÁZQUEZ et al. (2009) 

Algas vermelhas - 0,110 0,010 6,3 20,5 10 25,0 HCl / 
0,5  1 90 CECHINEL et al. (2018) 

Lodo de resíduos de 
processamento de 

vinho 
- 0,124 0,092 5 25 10 25,0 - - - LIU et al. (2011) 

Vermiculita expandida - 0,605 0,540 4,5 15 5 - - - - FREITAS; DE ALMEIDA e 
VIEIRA (2017) 

Resido de chá, folhas 
de maple e casca de 

tangerina 
- 0,997 0,539 5,5 31 10 temperatura 

ambiente 
HCl / 
0,1 0,9 97 ABDOLALI et al. (2017) 

Alga marrom 
Sargassum sp. - 1,656 - 4,5 30,6 4 30,0 HCl /  

0,001 0,5 74 BARQUILHA et al. (2019) 

Torda de óleo de 
Pongamia - - 1,014 4,45 14,82 5,59 30,0 - - - SHANMUGAPRAKASH et al. 

(2018) 

Bagaço de cana AS e AP 0,92 0,81 5,5 3,1 2,35 25,0 HCl /  
0,5 0,1 100 Este trabalho 

aCu(II), bZn(II) 

Fonte: Autoria própria. 
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6 Conclusões 
A modificação química do bagaço de cana com os anidridos succínico e piromelítico 

em uma única etapa (one-pot) foi realizada com sucesso, levando à produção de um adsorvente 

eficiente, seletivo e reutilizável, com sítios de adsorção com diferentes afinidades para Cu(II) e 

Zn(II). 

Os espectros de FTIR e RMN de 13C mostraram que a ordem de adição dos anidridos 

de ácido carboxílico afetou diretamente o rendimento da síntese e, principalmente, o número 

de unidades succinil e piromelitil introduzidas na estrutura de BC, indicando que o anidrido 

succínico deve ser adicionado primeiro ao meio reacional para introduzir mais unidades succinil 

na estrutura de BC. Os resultados obtidos no planejamento experimental indicaram uma 

seletividade dos sítios de adsorção, sendo a fração succinato responsável por aumentar a 

adsorção de Cu(II) e a fração piromelitato responsável por aumentar a adsorção de Zn(II). A 

técnica MultiCP de RMN de 13C mostrou que, sob condição de síntese otimizada, 0,25 unidades 

de piromelitil e 0,71 unidades de succinil foram covalentemente ligadas a cada unidade de 

celobiose. A relaxometria mostrou que os espaços nas escalas intersticiais diminuíram. Isso 

indicou que os grupos succinil e piromelitil ocuparam espaços previamente livres, 

principalmente nas escalas internas de microfibrilas e lúmen. 

Os estudos da influência do pH e do pHPCZ demonstraram que o adsorvente produzido 

adquire carga superficial negativa a partir de valores de pH acima de 3,0, possibilitando sua 

utilização na remoção de cátions em uma faixa extensa de pH, sendo a melhor condição de 

adsorção ocorrendo no pH 5,5. 

Os modelos de cinética de difusão indicaram que tanto a difusão no filme quanto a 

difusão intrapartícula contribuíram para a velocidade de adsorção. Os estudos de equilíbrio 

apontaram que a afinidade dos íons Cu(II) pelos sítios de adsorção foi maior que a dos íons 

Zn(II), resultando numa maior capacidade máxima de adsorção para o Cu(II) 

(Qmax = 1,19 mmol g-1) em comparação ao Zn(II) (Qmax = 0,95 mmol g-1). Os dados 

termodinâmicos mostraram que a adsorção dos íons metálicos em BSeP foi um processo 

endotérmico e entropicamente dirigido. 

Os estudos de adsorção bicomponente mostraram que a afinidade dos íons Cu(II) pelos 

sítios de adsorção foi maior que as dos íons Zn(II) na condição de mistura em diferentes 

proporções molares e que a presença de um íon influenciou na adsorção do outro. Na adsorção 

bicomponente em coluna de leito fixo foi observado o fenômeno de overshooting dos íons 
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Zn(II), indicando que estes foram substituídos por íons Cu(II) nos sítios de adsorção de BSeP. 

Além disso, adsorção em coluna de leito fixo na condição de mistura indicou que é possível 

separar os íons Cu(II) dos íons Zn(II) nas condições de maior proporção molar de Cu(II). 

O adsorvente BSeP foi utilizado com sucesso em uma coluna de leito fixo em três ciclos 

de adsorção-dessorção monocomponente, indicando o seu potencial de uso em estações de 

tratamento de água e efluentes, uma vez que este é biodegradável e pode ser regenerado e 

reutilizado, permitindo a recuperação segura de íons metálicos tóxicos removidos da água 

contaminada com uma redução de volume de até 10 vezes. 
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7 Considerações finais 
Considerando as hipóteses levantadas na concepção deste trabalho, podemos concluir 

que todas foram aceitas com base nos resultados obtidos no desenvolvimento desta pesquisa 

científica. 

1) A modificação do bagaço de cana de açúcar com dois anidridos de ácido 

carboxílico diferentes pode ser realizada por meio de uma reação em uma única 

etapa, possibilitando a inserção de grupos ácido carboxílicos na estrutura do 

bagaço de cana. 

A síntese foi realizada e comprovada por diversas técnicas de caracterização que 

possibilitaram, inclusive, determinar quantitativamente a extensão da modificação. 

2) Sítios de adsorção com diferentes características químicas podem interagir de 

maneira diferente com diferentes íons metálicos, possibilitando assim a 

adsorção seletiva dos adsorvatos em solução. 

Os estudos de planejamento experimental indicaram que maiores quantidades de 

grupo succinato aumentaram a capacidade de adsorção de Cu(II), enquanto a 

modificação com maiores quantidades de piromelitato favoreceram a adsorção de 

Zn(II), sugerindo assim uma possível seletividade dos íons metálicos pelos sítios de 

adsorção. Os valores das constantes de afinidade obtidas nos estudos de cinética 

bicomponente em batelada e os experimentos bicomponente em coluna de leito fixo 

evidenciaram a possibilidade de separação dos íons metálicos na solução de mistura. 

Além disso, os perfis das curvas de variação da entalpia de adsorção obtidas na 

calorimetria de titulação isotérmica apontaram para a formação de diferentes 

complexos entre os metais e os sítios de adsorção o que corrobora com a aceitação 

desta hipótese. 

3) A adsorção dos íons metálicos utilizando grupos carboxilato é do tipo troca 

iônica, o que permite a regeneração do adsorvente, possibilitando assim sua 

reutilização em vários ciclos de adsorção. 

Os diversos estudos de reutilização do adsorvente realizados mostraram que a 

dessorção e a re-adsorção de BSeP pode ser realizada tanto em sistemas de adsorção 

em batelada quanto em coluna de leito fixo, tanto em sistemas monocomponente 

quanto multicomponente. Entretanto, a análise dos espectros de infravermelho dos 

materiais adsorvidos sugeriu que o processo de adsorção ocorre pela formação de 
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complexos de esfera interna o que indica uma interação de caráter covalente. No 

entanto, essa ligação, mesmo possuindo caráter covalente, pode ser rompida quando 

um ácido forte é usado como agente de dessorção.  
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8 Trabalhos futuros 
Os estudos realizados neste trabalho são a base para a utilização de um bioadsorvente 

em processos de remediação de efluentes reais. Considerando o TRL (Technology Readiness 

Level) que é um método desenvolvido pela NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) para avaliar o nível de maturidade de uma tecnologia, o trabalho em questão 

se encontra no nível TRL4, onde a prova de conceito foi realizada. Nesta etapa a tecnologia é 

validada por meio de investigação laboratorial, testando-se os requisitos relacionados ao 

desempenho da aplicação que podem ser atingidos. Entretanto, para se alcançar o último nível 

(TRL9) antes da sua utilização industrial algumas etapas ainda são demandadas: 

- Avaliar o potencial da utilização do BSeP em efluentes reais de processos industriais; 

- Análise de viabilidade econômica da produção e aplicação do BSeP em processos reais 

bem como da viabilidade do scale-up do processo como um todo (síntese do BSeP e adsorção 

em maior escala). 

Do ponto de vista ambiental, a utilização do BSeP na remediação de efluentes 

industriais possui um elevado potencial devido à reutilização do bagaço de cana, agregando 

valor a um passivo ambiental. Além disso, o processo de adsorção possibilita concentrar os 

metais das soluções efluentes facilitando a reutilização destes íons bem como o reuso do 

adsorvente em demais ciclos de adsorção. Entretanto, é preciso fechar o ciclo, dando uma 

destinação final ao adsorvente quando a reutilização na adsorção não for mais viável. Uma das 

possibilidades é a utilização do adsorvente carregado como um catalisador de reações 

orgânicas, onde os íons metálicos possam auxiliar na síntese de novos materiais. Outra 

utilização plausível é na liberação controlada de Cu(II) e Zn(II) como micronutrientes na 

fertilização de solos. 
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