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RESUMO 

As indústrias têxteis são as grandes responsáveis pelo lançamento de efluentes contendo 

corantes em corpos d’água, os quais contribuem para o desequilíbrio ambiental, além de serem 

nocivos à saúde humana. Logo, faz-se necessário o estudo de métodos que sejam capazes de 

remover corantes de efluentes. Diante da busca por métodos de remoção de corantes, aqueles 

baseados em fontes renováveis têm despertado um grande interesse científico. Os materiais 

lignocelulósicos são alguns dos biomateriais mais estudados, os quais permitem introduzir em 

suas superfícies uma diversidade de grupos funcionais, obtendo-se materiais de baixo custo 

com elevada capacidade de adsorção em meio aquoso. Neste trabalho foi sintetizado, a partir 

do bagaço de cana-de-açúcar, um adsorvente para ser utilizado na remoção de corantes de 

soluções sinteticamente contaminadas, por processo de adsorção em batelada. A modificação 

química do bagaço de cana foi realizada utilizando o anidrido trimelítico (AT), sendo obtido 

um novo material contendo grupos carboxílicos introduzidos em sua estrutura (BAT). O 

material modificado foi caracterizado pelo ganho de massa, quantidade de grupos funcionais 

introduzidos no material (nCOOH) e ponto de carga zero (PCZ), além das técnicas de FTIR, MEV, 

EDX, BET e análise elementar de C, H e N. Para os estudos de adsorção em sistemas mono- e 

bicomponente, utilizaram-se os corantes básicos modelo Auramina-O (AO) e Safranina-T (ST). 

Foram avaliados no processo de adsorção a influência da dosagem de BAT, velocidade de 

rotação, pH da solução, tempo (cinética) e concentração inicial de AO e ST (isoterma). A 

adsorção foi estudada nos valores de pH 4,5 e 7,0. A capacidade de adsorção máxima (Qmáx) 

obtida em sistema monocomponente em valor de pH 4,5 para AO foi 0,985 mmol g-1 e em valor 

de pH 7,0 foi 1,119 mmol g-1, enquanto para ST em valor de pH 4,5 foi 0,660 mmol g-1 e em 

valor de pH 7,0 foi 1,322 mmol g-1. Em sistema bicomponente, em valor de pH 4,5, os valores 

de Qmáx foram 0,373 mmol g-1 para AO e 0,476 mmol g-1 para ST e em valor de pH 7,0 foram 

0,752 mmol g-1 para AO e 1,160 mmol g-1 para ST. Os modelos de isoterma utilizados para 

avaliar os dados de equilíbrio em sistemas monocomponente foram o de Langmuir, Sips, 

Redlich-Peterson, Dubinin-Radushkevich, Hill-de Boer, Fowler-Guggenheim, enquanto a 

Teoria da Solução Adsorvida Real (RAST) foi usada para avaliar os dados de equilíbrio em 

sistemas bicomponente. Os modelos de cinética de pseudo primeira ordem, pseudo segunda 

ordem e Elovich foram utilizados para modelar os dados de cinética em sistemas 

monocomponente, enquanto o modelo de Corsel foi usado para modelar o sistema 

bicomponente. A afinidade dos sítios de adsorção pelos corantes foi analisada usando o modelo 
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de Scatchard. As variações na entalpia de adsorção (ΔadsH°) foram medidas por meio da 

técnica da calorimetria de titulação isotérmica (ITC) para os sistemas monocomponente em 

valores de pH 4,5 e 7,0. Esses valores foram usados juntamente com os valores de variação na 

energia livre de adsorção (ΔadsG°) para se obter as variações na entropia de adsorção (ΔadsS°) 

para um melhor entendimento da interação entre os corantes AO e ST e BAT. Estudos de 

dessorção e re-adsorção foram realizados e o adsorvente BAT apresentou um grande potencial 

para ser empregado em mais de um ciclo de adsorção. 

Palavras chaves: Adsorção, bagaço de cana-de-açúcar, Auramina-O, Safranina-T, dessorção, 

calorimetria de titulação isotérmica. 
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ABSTRACT 

Textile industries are largely responsible for the release of synthetic dyes into water bodies, 

which contribute to environmental imbalance. In addition, dyes are harmful to the health of 

animals and humans. Therefore, it is necessary to study methods capable of removing synthetic 

dyes from the effluents. In the search for methods to remove synthetic dyes from effluents, 

materials derived from renewable macromolecules have attracted a great scientific interest. The 

lignocellulose materials are some of the most studied biomaterials, which allow to introduce in 

their surfaces a great variety of functional chelating groups. This also allows the obtaining new 

materials with a lower cost and a high adsorption capacity for removal of pollutants from liquid 

phase. In this study, an adsorbent material (BAT) was synthesized from the sugarcane bagasse 

to be used in the removal of dyes from spiked aqueous solutions in batch adsorption process. 

The chemical modification of sugarcane bagasse (BC) was carried out using the trimellitic 

anhydride (AT), which allows the introduction of carboxylic acid groups on the surface of BC. 

The adsorbent BAT was characterized by weight gain, amount of carboxylic acid groups 

(nCOOH), point of zero charge (PZC), infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron 

microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and elemental analysis (C, H 

and N). Surface area and porosity were determined by BET and BJH methods. Auramine-O and 

Safranin-T were chosen as model basic dyes for adsorption studies in mono- and bicomponent 

systems at pH values of 4.5 and 7.0. The influence of BAT dosage, agitation speed, solution 

pH, contact time and initial dye concentration on the adsorption capacity of BAT was evaluated. 

The maximum adsorption capacities (Qmax) obtained in monocomponent system at pH 4.5 and 

7.0 were 0.985 and 1.119 mmol g-1 for AO and 0.660 and 1.322 mmol g- 1 for ST, respectively. 

In addition, Qmax in bicomponent system at pH 4.5 were 0.373 and 0.476 mmol g-1 for AO and 

ST and at pH 7.0 were 0.752 and 1.160 mmol g-1 for AO and ST, respectively. The isotherm 

models used to evaluate the equilibrium data in monocomponent system were the models of 

Langmuir, Sips, Redlich-Peterson, Dubinin-Radushkevich, Hill-de Boer, Fowler-Guggenheim, 

while Real Adsorbed Solution Theory (RAST) was used to model the equilibrium data in 

bicomponent system. The kinetic models of pseudo-first- and pseudo-second-order and Elovich 

were used to evaluate the kinetic data in monocomponent system, while the Corsel model was 

used to model the bicomponent data. The affinity of the adsorption sites of BAT for both dyes 

was evaluated using the Scatchard plot. The changes in adsorption enthalpy (ΔadsH°) were 

measured by isothermal titration calorimetry (ITC) only for monocomponent systems at pH 4.5 

and 7.0. The values of ΔadsH° together with changes in adsorption free energy (ΔadsG°) were 
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used to obtain the changes in adsorption entropy (ΔadsS°) in order to clarify the magnitude of 

interaction between AO and ST dyes and adsorption sites of BAT. Desorption and re-adsorption 

studies were performed and the adsorbent BAT exhibited a great potential to be used in more 

than one adsorption cycle. 

Keywords: Adsorption, sugarcane bagasse, Auramine-O, Safranin-T, desorption, isothermal 

titration calorimetry. 



ix 

Lista de Figuras

Figura 3.1-Estrutura molecular dos corantes auramina-O (a) e safranina-T (b) ........................ 6 

Figura 3.2 - Termos básicos utilizados na descrição do processo de adsorção de um poluente 

em fase líquida na superfície de um sólido (adaptado WORCH, 2012). ............................ 9 

Figura 3.3 -Estrutura molecular da celulose ............................................................................. 13 

Figura 3.4 - Principais monossacarídeos presentes na estrutura das hemiceluloses (adaptado 

KARNITZ, 2007). ............................................................................................................ 14 

Figura 3.5 - Principais unidades aromáticas presentes na estrutura da lignina (GURGEL, 2007).

 .......................................................................................................................................... 15 

Figura 3.6 - Estrutura da lignina de faia proposta por Nimz (FENGEL, D.;WEGENER, 1984).

 .......................................................................................................................................... 16 

Figura 3.7- Exemplo de reação de uma fibra lignocelulósica com anidrido succínico. ........... 18 

Figura 3.8 - Estrutura dos bagaços de cana modificados com os anidridos trimelítico (BAT) e 

ftálico (BAF), ácido de Meldrum (SMA) e dianidrido do EDTA (BME). ....................... 19 

Figura 3.9 - Os quatro tipos principais de isoterma (adaptado LIMOUSIN et al., 2007). ....... 29 

Figura 5.1 - Rota de síntese proposta para a obtenção de BAT. ............................................... 60 

Figura 5.2 - Espectro na região do infravermelho (FTIR) de BAT e BC. ................................ 62 

Figura 5.3-Micrografias obtidas por MEV para o BC (a), BAT (b) com ampliação de 60 vezes, 

BC (c) e BAT (d), BAO (e) e BST (f) com ampliação de 500 vezes ............................... 64 

Figura 5.4 - Micrografias obtidas por MEV-EDX de BAT carregado com os corantes AO (a) e 

ST (b) ................................................................................................................................ 65 

Figura 5.5 - Efeito da dosagem de BAT na adsorção de AO. .................................................. 66 

Figura 5.6 - Estrutura molecular da auramina-O (a) e safranina-T (b)..................................... 68 

Figura 5.7- Influência do pH da solução na adsorção dos corantes AO e ST em BAT. .......... 68 

Figura 5.8 - Cinética de adsorção (a) AO em pH 4,5 e em pH 7,0, (b) ST em pH 4,5 e em pH 

7,0 em BAT a 25°C e 130 rpm. ........................................................................................ 70 

Figura 5.9 - Tipos de interação propostas para o processo de adsorção de (a) AO e (b) ST em 

BAT. ................................................................................................................................. 72 

Figura 5.10 - Gráficos obtidos do modelo de difusão intrapartícula para adsorção dos corantes 

AO e ST em BAT (a) AO em pH 4,5, (b) AO em pH 7,0, (c) ST em pH 4,5 e (d) ST em 

pH 7,0 a 25°C e 130 rpm. ................................................................................................. 73 



x 

Figura 5.11 - Gráficos de Boyd obtidos para a adsorção dos corantes AO e ST em BAT (a) AO 

em pH 4,5, (b) AO em pH 7,0, (c) ST em pH 4,5 e (d) ST em pH 7,0 a 25°C e 130 rpm.

 .......................................................................................................................................... 76 

Figura 5.12 - Isotermas de adsorção e modelo de Scatchard para a adsorção de auramina-O em 

pH 4,5 (a), auramina-O em pH 7,0 (b), safranina-T em pH 4,5 (c) e safranina-T em pH 7,0 

(d) a 25°C e 130 rpm. ....................................................................................................... 78 

Figura 5.13 - Variação da entalpia de adsorção em função da quantidade de AO e ST adsorvida 

no equilíbrio sobre a superfície de BAT em (a) pH 4,5 e (b) pH 7,0 a 25°C. .................. 84 

Figura 5.14 - Mecanismo proposto para o processo de dessorção de corante de BAT. ........... 89 

Figura 5.15 - Espectros FTIR de (a) BAT (segunda escala à direita), BAO (primeira escala a 

direita) e DBAO (escala à esquerda) e (b) BAT (primeira escala à direita), BST (segunda 

escala a direita e DBST (escala a esquerda). .................................................................... 92 

Figura 5.16 - Estudo da influência do pH na adsorção de AO e ST em BAT em sistema 

bicomponente a 25°C e 130 rpm. ..................................................................................... 95 

Figura 5.17 - Cinética de adsorção bicomponente de AO e ST em BAT em concentração 

equimolar de AO e ST (0,374 mmol L-1), 25°C, 130 rpm e 0,2 g L-1. Sistema bicomponente 

em pH 4,5 (a) e pH 7,0 (b) modelado por PPO e PSO e em pH 4,5 (c) e pH 7,0 (d) modelado 

pelo modelo de Corsel. ..................................................................................................... 96 

Figura 5.18 - Isotermas de adsorção bicomponente de AO e ST em BAT em pH 4,5 (a) em pH 

7,0 (b) (concentrações equimolares de corante, 25°C, 130 rpm e 0,2 g L-1); ................. 101 

Figura 5.19 - Coeficiente de atividade experimental em função da pressão de espalhamento para 

o sistema de adsorção binário AO-ST em pH 4,5 (a) e em pH 7,0 (b) (25°C, 130 rpm e

0,2g L-1 de BAT). ........................................................................................................... 102 

Figura 5.20 - Coeficiente de atividade experimental de AO em função do coeficiente de 

atividade experimental de ST para o sistema de adsorção binário AO-ST (25°C, 130rpm e 

0,2g L-1 de BAT) ............................................................................................................ 104 



xi 

Lista de Tabelas 

Tabela 3.1- Classificação dos corantes sintéticos ....................................................................... 5 

Tabela 3.2 - Métodos de remoção de corantes dos efluentes e suas vantagens e desvantagens 

(adaptado SALLEH et al. (2011)). ..................................................................................... 8 

Tabela 3.3-Diferenças entre celulose e hemiceluloses (adaptado de (BIANCHI, 1995). ........ 14 

Tabela 3.4 - Agentes modificantes utilizados nas modificações químicas do bagaço de cana e 

os corantes removidos por esses materiais adsorventes. .................................................. 20 

Tabela 3.5 - Adsorventes aplicados para a remoção dos corantes auramina-O e safranina-T a 

25°C (Qmáx calculado de acordo com o modelo de Langmuir). ....................................... 21 

Tabela 5.1 - Ganho de massa e quantidade de funções ácidas introduzidas em BAT. ............ 60 

Tabela 5.2- Resultados da análise elementar de C, H e N para BC e BAT. ............................. 61 

Tabela 5.3 - Resultados das propriedades texturais do adsorvente BAT. ................................ 62 

Tabela 5.4 - Efeito da velocidade de agitação na adsorção dos corantes AO e ST em BAT. .. 66 

Tabela 5.5 - Resultados da análise por regressão não linear dos dados experimentais de adsorção 

de AO e ST em BAT em pH 4,5 e 7,0 a 25°C e 130 rpm. ............................................... 71 

Tabela 5.6 - Dados experimentais e resultados da modelagem das isotermas de adsorção de AO 

e ST em BAT a 25°C e 130 rpm. ...................................................................................... 81 

Tabela 5.7 - Parâmetros termodinâmicos para a adsorção de AO e ST em BAT a 25°C. ....... 88 

Tabela 5.8 - Eficiência de dessorção (Edes) em função do tempo para AO e ST. ..................... 89 

Tabela 5.9 - Porcentagem de re-adsorção dos corantes AO e ST em BAT a 25°C e 130 rpm. 90 

Tabela 5.10 - Balanço de massa para o experimento de dessorção e re-adsorção de AO e ST em 

BAT. ................................................................................................................................. 91 

Tabela 5.11 - Comparação de vários materiais adsorventes descritos na literatura que têm sido 

utilizados na remoção dos corantes AO e ST de soluções aquosas monocomponente. ... 94 

Tabela 5.12 - Resultados da regressão não linear para a adsorção dos corantes AO e ST em 

BAT em sistemas bicomponente a 25°C e 130 rpm. ........................................................ 98 

Tabela 5.13 - Resultados da modelagem das isotermas de AO-ST em sistemas bicomponente 

com o modelo RAST a 25°C e 130 rpm. ........................................................................ 102 

Tabela 5.14 - Valores dos parâmetros de ajuste do modelo de Wilson e do modelo proposto por 

Erto et al. (2012), em que i = 1 e j =2. ........................................................................... 103 



xii 

Lista de Abreviações e Símbolos  

AGU - Unidade de β-D-anidroglicopiranose 

AO - Auramina-O 

AT - Anidrido trimelítico 

aR - constante do modelo de Redlich-Peterson 

α - velocidade de adsorção inicial do modelo de Elovich 

bL - constante de Langmuir 

b - constante do Sips 

B - constante do modelo de Dubinin-Radushkevich associada a energia de adsorção 

BAF - Bagaço de cana modificado com anidrido ftálico 

BAT - Bagaço de cana modificado com anidrido trimelítico 

BAO - Bagaço de cana modificado carregado com AO 

BC - Bagaço de cana-de-açúcar 

BST - Bagaço de cana modificado carregado com ST 

ß - constante de dessorção do modelo de Elovich 

βRP - constante do modelo de Redlich-Peterson  

C - espessura da camada limite do modelo de difusão intrapartícula 

c - constante relacionada a energia de interação do modelo de Hill-de Boer 

cb - concentração do soluto na fase líquida do modelo de Corsel  

Ce - concentração de adsorvato no equilíbrio (mmol L-1)  

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 

D - constante de difusão do soluto do modelo de Corsel  

DBAO - Bagaço de cana modificado dessorvido após o carregamento com AO 

DBST - Bagaço de cana modificado dessorvido após o carregamento com ST 

DBO- Demanda bioquímica de oxigênio  

Di - coeficiente de difusão efetivo, modelo difusão intrapartícula 

DMAc - N,N-dimetilacetamida 

DQO - Demanda química de oxigênio 

D-R- Dubinin-Radushkevich  

δ - espessura da camada não agitada do modelo de Corsel 

EDTA - Ácido etilenodiaminotetracético 

EDTAD - Dianidrido de EDTA 



xiii 

EDX - Espectroscopia de energia dispersiva de Raios-X 

ε - potencial de adsorção de Polanyi do modelo de D-R  

F-G - Fowler-Guggenheim  

FTIR - Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

GM - Ganho de massa 

GEX - energia livre de Gibbs de excesso da mistura  

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

γi - coeficiente de atividade do componente adsorvido 

H-B - Hill-de Boer 

ITC- Calorimetria de titulação isotérmica 

k1 - constante cinética do modelo de pseudo primeira ordem (min-1)  

k2 - constante cinética do modelo de pseudo segunda ordem (g mmol-1 min) 

KFG - constante de Fowler-Guggenheim  

KH - constante do modelo de Hill-de Boer 

ki - constante de velocidade de difusão intrapartícula 

 - constante de velocidade de adsorção intrínseca do modelo de Corsel 

k(Г)on  - velocidade de adsorção do modelo de Corsel  

k (Г)off - velocidade de dessorção do modelo de Corsel  

KR - constante do modelo de Redlich-Peterson  

ᴧij - parâmetro de ajuste do modelo de Wilson 

MEV - Microscopia eletrônica de varredura 

n - fator de heterogeneidade do modelo de Freundlich 

n - parâmetro de heterogeneidade do modelo de Sips 

P - pressão  

Pi- Piridina  

Пi
0 - pressão de espalhamento de cada adsorvato 

ψ - pressão de espalhamento reduzida 

qe - Capacidade de adsorção no equilíbrio (mmol g-1) 

qe,est - capacidade de adsorção estimada (mmol g-1)  

qe,exp - capacidade de adsorção experimental (mmol g-1) 

Qmáx - capacidade máxima de adsorção (mmol g-1) 

qt - Capacidade de adsorção no tempo t  

R2 - coeficiente de determinação 



xiv 

RAST - Teoria da Solução Adsorvida Real 

R-P - Redlich-Peterson 

RSS - soma dos quadrados dos resíduos  

ST- Safranina-T 

te - tempo de equilíbrio (min) 

TOC- Carbono orgânico total  

θ - é a cobertura fracional do modelo de Hill- de Boer 

xi - fração molar de cada componente adsorvido na superfície do adsorvente 

χ2
red - chi–quadrado reduzido 



xv 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 1 

2 OBJETIVOS ......................................................................................................... 3 

2.1 Gerais ................................................................................................................ 3 

2.2 Específicos ........................................................................................................ 3 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................ 4 

3.1 Corantes têxteis ................................................................................................ 4 

3.2 Métodos de tratamentos de efluentes têxteis .................................................... 6 

3.2.1 Adsorção ..................................................................................................... 9 

3.3 A cana-de-açúcar e sua produção no Brasil .................................................... 11 

3.3.1 Composição química do bagaço de cana-de-açúcar ................................. 11 

3.3.2 Celulose, hemiceluloses e lignina ............................................................. 12 

3.3.3 Adsorvente - Bagaço de cana modificado quimicamente ........................ 17 

3.4 Modelos de cinética de adsorção .................................................................... 22 

3.4.1 Modelo de cinética de pseudo primeira ordem ......................................... 23 

3.4.2 Modelo de cinética de pseudo segunda ordem ......................................... 24 

3.4.3 Modelo de cinética de Elovich ................................................................. 26 

3.5 Difusão intrapartícula ..................................................................................... 26 

3.6 Modelos de isoterma de adsorção ................................................................... 28 

3.6.1 Isoterma de Langmuir ............................................................................... 30 

3.6.2 Modelo de isoterma de Sips ..................................................................... 31 

3.6.3 Modelo de isoterma de Redlich-Peterson (R-P) ....................................... 31 

3.6.4 Modelo de isoterma de Dubinin-Radushkevich (D-R) ............................. 32 

3.7 Adsorção cooperativa ..................................................................................... 33 

3.7.1 Modelo de Hill-de Boer ............................................................................ 33 

3.7.2 Modelo de Fowler-Guggenheim ............................................................... 34 

3.7.3 Análise do gráfico de Scatchard ............................................................... 34 

3.8 Isotermas de adsorção multicomponente ........................................................ 35 

3.8.1 Teoria da Solução Adsorvida Real (RAST) ............................................. 35 

3.8.1.1 Solução do modelo RAST ........................................................................ 40 

3.8.2 Modelo de cinética multicomponente de Corsel ...................................... 41 



xvi 

3.9 Calorimetria de titulação isotérmica (ITC) ..................................................... 43 

4 Material e métodos ............................................................................................. 45 

4.1 Material ........................................................................................................... 45 

4.2 Síntese do material adsorvente ....................................................................... 45 

4.2.1 Modificação química do bagaço de cana com anidrido trimelítico .......... 45 

4.3 Caracterização do material adsorvente ........................................................... 46 

4.3.1 Determinação de ganho de massa ............................................................. 46 

4.3.2 Grau de funcionalização ........................................................................... 47 

4.3.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) ............................................ 47 

4.3.4 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) .......................... 47 

4.3.5 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) ............................................................................................................. 48 

4.3.6 Análise elementar de C, H e N (CHN) ..................................................... 48 

4.3.7 Análise da superfície específica e da distribuição de poros do adsorvente 

BAT ................................................................................................................ 48 

4.3.8 Determinação do ponto de carga zero (pHPCZ) ......................................... 49 

4.4 Estudos de adsorção de AO e ST em BAT ..................................................... 49 

4.4.1 Estudo de adsorção monocomponente de AO e ST em BAT em função da 

dosagem de adsorvente ................................................................................... 49 

4.4.2 Estudo de adsorção monocomponente de AO e ST em BAT em função do 

pH da solução ................................................................................................. 50 

4.4.3 Estudo de adsorção monocomponente de AO e ST em função da 

velocidade de agitação .................................................................................... 51 

4.4.4 Estudo de adsorção monocomponente de AO e ST em BAT em função do 

tempo de contato (cinética)............................................................................. 51 

4.4.5 Isotermas de adsorção monocomponente de AO e ST em BAT .............. 53 

4.4.6 Estudos de adsorção bicomponente de AO e ST em BAT em função do 

tempo e do pH da solução .............................................................................. 53 

4.4.7 Isotermas de adsorção bicomponente de AO e ST em BAT .................... 55 

4.4.8 Estudos de dessorção ................................................................................ 55 

4.4.9 Calorimetria de titulação isotérmica ......................................................... 57 

4.4.10 Cálculo dos parâmetros termodinâmicos da adsorção .............................. 58 



xvii 

5 Resultados e discussão ........................................................................................ 60 

5.1 Caracterização do BAT .................................................................................. 60 

5.1.1 Determinação da porcentagem de ganho de massa (GM) e da quantidade 

de funções ácidas introduzidas no BC (nCOOH) ............................................... 60 

5.1.2 Análise elementar de C, H e N ................................................................. 61 

5.1.3 Análise da superfície específica e da distribuição de poros no adsorvente 

BAT ................................................................................................................ 61 

5.1.4 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) ............................................................................................................. 62 

5.1.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) ............................................ 63 

5.1.6 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) .......................... 65 

5.2 Estudos de adsorção ....................................................................................... 65 

5.2.1 Efeito da dosagem de BAT na remoção de AO e ST ............................... 65 

5.2.2 Efeito da velocidade de agitação na adsorção de AO e ST em BAT ....... 66 

5.2.3 Estudo de adsorção monocomponente dos corantes AO e ST em BAT em 

função do pH da solução. ............................................................................... 67 

5.2.4 Estudo de adsorção monocomponente de AO e ST em BAT em função do 

tempo (cinética) .............................................................................................. 69 

5.2.5 Estudo das isotermas de adsorção monocomponente de AO e ST em BAT

78 

5.2.6 Calorimetria de titulação isotérmica ......................................................... 84 

5.2.7 Parâmetros termodinâmicos de adsorção ................................................. 88 

5.2.8 Estudo de dessorção e reutilização do adsorvente .................................... 88 

5.2.8.2 Estudo de re-adsorção ............................................................................... 89 

5.2.9 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) ............................................................................................................. 91 

5.2.10 Comparação com adsorventes descritos na literatura ............................... 93 

5.2.11 Estudo da adsorção de AO e ST em BAT em sistema bicomponente em 

função do pH .................................................................................................. 94 

5.2.12 Estudo de adsorção de AO e ST em BAT em sistema bicomponente em 

função do tempo de contato ............................................................................ 95 

5.2.13 Estudo das isotermas de adsorção de AO e ST em BAT em sistemas 

bicomponente ............................................................................................... 100 



xviii 

6 Conclusão .......................................................................................................... 104 

7 Referências ........................................................................................................ 105 

Apêndice .................................................................................................................... 121 



1 

1 INTRODUÇÃO 

A contaminação dos recursos hídricos é um grave problema ambiental que tem sido 

enfrentado pela a humanidade ao longo de sua existência, mas que foi muito intensificado com 

o aumento das atividades industriais em vários países desde a revolução industrial,

principalmente nos últimos 150 anos. Dentre as diversas fontes poluidoras, pode-se destacar as 

indústrias, da qual o setor têxtil se sobressai por apresentar elevado potencial poluidor 

(GUSMÃO, 2011). 

As indústrias têxteis utilizam grande quantidade de água e corantes sintéticos em seu 

processo produtivo, o que gera um elevado volume de efluente rico em matéria orgânica e com 

intensa coloração. Pesquisas mostram que cerca de 10-20% dos corantes são perdidos durante 

o processo de tingimento e lavagem dos tecidos. Os tratamentos convencionais, lodos ativados

e filtro biológicos, adotados para este tipo de efluente são ineficazes para a remoção completa 

dos corantes, o que resulta em um lançamento diário de aproximadamente 400 toneladas de 

corantes nos corpos d’água (INBARAJ et al., 2006; GUSMÃO, 2011). 

O lançamento dos efluentes têxteis sem tratamento nos corpos d’água provoca sérios 

desequilíbrios no ambiente aquático, pois a coloração intensa impede a penetração da luz solar, 

retardando a fotossíntese e inibindo o crescimento da biota (GARG et al., 2004). Além disso, 

os corantes sintéticos são tóxicos para animais e seres humanos, podendo ser carcinogênicos 

e/ou mutagênicos, apresentar resistência a agentes oxidantes, além de não serem biodegradáveis 

(DALVAND et al., 2016). Neste estudo foram utilizados os corantes classificados como 

básicos, auramina-O e safranina-T, geralmente utilizados para o tingimento de algodão, lã, seda, 

couro, fibras acrílicas e papel. Esses corantes apresentam elevada intensidade de cor, mesmo 

em baixa concentração, o que torna necessário o estudo de metodologias para removê-los 

(CRINI et al., 2007; YAGUB et al., 2014).  

Diferentes metodologias de remoção de corantes, como a filtração por membrana (nano- 

e ultrafiltração), adsorção, coagulação e floculação, tratamento aeróbio e anaeróbio, processos 

oxidativos avançados, oxidação eletroquímica e ozonização têm sido estudadas e aplicadas no 

tratamento de efluente têxtil (GUPTA et al., 2013; GUPTA et al., 2015). Porém, a adsorção é 

uma das metodologias de grande interesse científico e tecnológico, por ser um processo de 

tratamento simples, eficiente, rápido, onde não há formação de substâncias nocivas, além de ser 

uma metodologia versátil. Além disso, a adsorção permite o tratamento de grandes quantidades 

de efluentes, tornando-os de elevada qualidade (GUPTA et al., 2013; YAGUB et al., 2014). No 
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entanto, a adsorção pode apresentar problemas ao ser aplicada a efluentes complexos contendo 

múltiplos componentes, caso o material adsorvente não apresente afinidade específica para o 

poluente alvo. Portanto, o estudo de adsorventes economicamente viáveis que apresentem 

elevada capacidade de adsorção, capacidade de adsorver poluentes orgânicos/inorgânicos 

específicos e capacidade de regeneração é de grande relevância. 

Diferentes estudos têm mostrado que materiais naturais, resíduos sólidos industriais 

(cascas e serragens) e produtos agrícolas podem ser utilizados como matéria prima para a 

obtenção de adsorventes de baixo custo (CRINI, 2006), uma vez que, a biomassa 

lignocelulósica tem se mostrado um adsorvente eficiente e com capacidade para suportar 

diferentes tratamentos físicos ou químicos visando melhorar a sua capacidade de adsorção sem 

que haja degradação expressiva de sua estrutura (YAGUB et al., 2014). Neste trabalho, o 

bagaço de cana foi a matéria prima escolhida, visto que é um resíduo da produção de álcool e 

açúcar, gerado em grandes quantidades devido à crescente demanda por cana-de-açúcar para a 

produção de etanol, seja para combustível ou para insumo químico em indústrias de 

transformação.  

A utilização do bagaço de cana-de-açúcar no processo de adsorção é uma oportunidade 

para aplicar esse material no tratamento dos efluentes têxteis, dando uma destinação mais nobre 

ao material e um tratamento adequado para este tipo de efluente antes do seu lançamento nos 

corpos d’água. É importante ressaltar que o tratamento dos efluentes têxteis será mais efetivo, 

menos complexo e com menor custo econômico quando realizado na estação de tratamento da 

própria indústria, isto é, antes de serem liberados nos mananciais. Visto que, a diluição destes 

compostos na presença de outras descargas de origem doméstica e industrial necessitaria de 

processos mais rigorosos, com elevada sensibilidade para identificação e remoção específica 

dos corantes (GUARATINI e ZANONI, 2000). 

Portanto, o estudo da adsorção da auramina-O e safranina-T pelo bagaço de cana 

quimicamente modificado com anidrido trimelítico, possibilita a aplicação deste adsorvente no 

tratamento de efluentes têxteis. Porém, é necessário avaliar as interações envolvidas no 

processo de adsorção, a influência do pH, do tempo (cinética) e a da concentração inicial 

(isoterma), e, além disso, estudar a reutilização do material em novos ciclos, o que permite 

elucidar a viabilidade e comportamento do material na remoção dos corantes básicos. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 Gerais 

O objetivo deste trabalho é estudar a adsorção dos corantes básicos auramina-O e 

safranina-T em bagaço de cana-de-açúcar quimicamente modificado com o anidrido trimelítico, 

a partir de soluções sinteticamente contaminadas, buscando uma possível aplicação para 

descontaminação/tratamento de efluentes de indústrias têxteis.  

2.2 Específicos  

 Avaliar a capacidade de adsorção do bagaço de cana quimicamente modificado 

com anidrido trimelítico em diferentes valores de pH em solução aquosa; 

 Estudar as interações envolvidas nos processos de adsorção; 

 Estudar o processo de adsorção com base nos estudos cinéticos e de equilíbrio; 

 Estudar a adsorção dos corantes modelo em sistemas mono- e bicomponente, 

avaliando a competitividade dos corantes pelos sítios de adsorção; 

 Estudar a dessorção do bagaço de cana após o processo de adsorção dos 

corantes; 

 Avaliar a energia envolvida na formação das interações adsorvato-adsorvente 

por meio da técnica de calorimetria de titulação isotérmica; 

 Comparar o desempenho do material obtido com os materiais descritos na 

literatura até o presente momento em termos de capacidade de adsorção. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Corantes têxteis 

A humanidade utiliza corantes desde os períodos pré-históricos para diferentes fins, 

como por exemplo, na coloração das peles utilizadas como vestuário, decoração do corpo e na 

ornamentação das cavernas que habitavam. O primeiro corante sintético foi o ácido pícrico, 

preparado em laboratório em 1771 por meio do tratamento do índigo com ácido nítrico. O ácido 

pícrico foi obtido para tingir a seda de amarelo esverdeado brilhante, mas não apresentou grande 

relevância na prática, devido sua má qualidade, principalmente em relação a pouca resistência 

a luz. Portanto, a base da indústria de tintas sintéticas é universalmente atribuída ao Sr. Willian 

Henry Perkin, em 1856, pela descoberta do corante roxo, denominado de roxo anilina e que 

mais tarde ficou conhecido como mauveína (CHRISTIE, 2014). 

Após a descoberta da mauveína diversos corantes sintéticos foram desenvolvidos. Mas, 

devido à crescente exigência do mercado consumidor em relação a padronização, beleza e 

durabilidade da cor fez-se necessária a síntese de novos corantes capazes de atender a essas 

características (GUARATINI e ZANONI, 2000). Globalmente, cerca de 10.000 diferentes 

corantes são produzidos e aproximadamente 8 × 105 ton/ano são consumidas pelas indústrias 

têxteis (GUPTA et al., 2015).  

Geralmente, as indústrias têxteis apresentam diferentes estágios de processamento na 

obtenção de seus produtos (fibras, tecidos e fios), que podem ser classificados em estágio 

mecânico (fiação, tecelagem, preparação dos fios, tricô e produção de vestuário) e em estágio 

úmido, como o pré-tratamento das fibras (desengorduramento, lavagem, branqueamento e 

mercerização), tingimento, impressão e acabamento (HOLKAR et al., 2016). Logo, o consumo 

de água e a geração de águas residuais aumenta dependendo da etapa de operação do 

processamento por via úmida. Estimativas mostram que as indústrias têxteis consomem de 80 

a 150 L de água por quilograma de tecido processado (LEÃO, 2002 apud PINTO e LEÃO, 

2005) e que dois terços da produção mundial de resíduos coloridos é proveniente das indústrias 

têxteis (HOLKAR et al., 2016; SU et al., 2016). 

As águas residuais geradas pelas indústrias têxteis contêm elevadas quantidades de 

carbono orgânico total (TOC), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de 

oxigênio (DQO), sólidos em suspensão e cor. Geralmente, este tipo de efluente contém outros 

compostos químicos, além dos corantes, cada um com sua própria composição química, 

variando de compostos de baixa massa molar a polímeros complexos que podem ser tóxicos, 

carcinogênicos, mutagênicos ou teratogênicos (SU et al., 2016). Os corantes quando presentes 
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no ambiente aquático, mesmo em concentração muito baixa, são esteticamente desagradáveis e 

tornam-se um perigo, pois são letais a certas formas de vida marinha, diminuem a penetração 

da luz, as partículas de corantes que estão suspensas podem penetrar nas brânquias dos peixes 

e causar o sufocamento, diminuem a capacidade das algas produzirem alimentos e oxigênio, 

além disso, são tóxicos aos seres humanos e animais (HOLKAR et al., 2016). 

Os corantes podem ser classificados com base em sua estrutura, aplicação e em relação 

a carga presente em sua molécula após ser diluído no meio aquoso (YAGUB et al., 2014). A           

Tabela 3.1 apresenta a classificação dos corantes em relação a sua carga após o processo de 

diluição e alguns tipos de substratos em que os corantes podem ser aplicados. 

           Tabela 3.1- Classificação dos corantes sintéticos 
Classe do corante Substrato  Carga Solubilidade 

em água 
Catiônico 
(Básicos) 

Poliéster, acrílico e 
náilon  

Positiva Solúvel 

Aniônico 
(Ácido, Direto e Reativo) 

Náilon, seda e algodão Negativa Solúvel 

Não iônico 
(Disperso, Cuba, Enxofre e 

Naftol) 

Linho, poliéster e 
algodão 

Neutra Pouco solúvel 
e insolúvel 

 

A auramina-O (4,4’-dimetilaminobenzofenonimida; C17H21N3ꞏHCl) denominada 

também de amarelo básico, amarelo canário dentre outros e o corante safranina-T (3,7-diamino-

2,8-dimetil-5-cloreto de fenila; C20H19N4Cl) também conhecido como vermelho básico são 

classificados como corantes catiônicos, os quais podem ser utilizados no tingimento de papeis, 

algodão, seda, fibras acrílicas, couro e nos procedimentos de análises biológicas como 

coloração de gram (CRINI et al., 2007). A Figura 3.1 apresenta a estrutura da auramina-O e da 

safranina-T. A auramina-O é tóxica por ingestão e por contato com a pele, provoca irritação 

nos olhos, pele, sistema respiratório e digestivo, pode causar citotoxicidade, genotoxicidade, 

mutagenicidade e carcinogenicidade (ASH, M. e ASH, I., 2004; SABNIS, 2010). Sua 

característica carcinogênica  foi comprovada pela Agência Internacional para a Investigação do 

Câncer (IARC), pois a auramina-O mostrou potencial biotransformador em espécies reativas 

em órgãos-alvo (bexiga e fígado) tanto de ratos como de seres humanos (ASFARAM et al., 

2015a). 

O corante safranina-T pode causar irritação do trato respiratório e da pele, queimaduras 

que podem ocasionar lesões permanentes da córnea e túnica conjuntiva de seres humanos e 
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coelho, toxicidade mitocondrial, mutagenicidade, carcinogenicidade e danos ao ácido nucléico 

( SABNIS, 2010, FAYAZI et al., 2015). 

Figura 3.1-Estrutura molecular dos corantes auramina-O (a) e safranina-T (b) 

 

Diante da resistência química e da toxicidade dos corantes sintéticos é necessário retirá-

los das águas residuais antes de serem descartados nos corpos d’água, contribuindo, desta 

forma, com o equilíbrio ambiental (GUPTA et al., 2013).  

3.2 Métodos de tratamentos de efluentes têxteis 

Perante o aumento da rigidez das leis ambientais em relação ao conteúdo orgânico dos 

efluentes industriais, faz-se necessário a remoção de corantes das águas residuais antes de seu 

descarte nos corpos d’água (GUARATINI e ZANONI, 2000). A resolução CONAMA 

430/2011 (BRASIL, 2011), que estabelece os padrões de lançamento de efluentes nos corpos 

hídricos brasileiros não fixa valores máximos para o parâmetro cor. Entretanto, estabelece que 

o lançamento não pode modificar a característica original do corpo receptor, ou seja, 

visualmente não poderá haver alteração. 

No entanto, os efluentes têxteis são difíceis de serem tratados, pois os corantes contidos 

nesse tipo de efluente são constituídos por moléculas orgânicas de difícil degradação, que são 

resistentes a digestão aeróbia e anaeróbia e apresentam estabilidade à luz, ao calor e aos agentes 

oxidantes (CRINI, 2006). 

Geralmente, as indústrias têxteis realizam o tratamento dos efluentes gerados pelo 

processo biológico de lodos ativados. Neste processo, são utilizadas bactérias para oxidar os 

componentes orgânicos, sendo necessária uma elevada quantidade de oxigênio, com geração 
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de lodo biológico (ocasionado pelo crescimento bacteriano). Mas, o processo de lodos ativados 

apresenta capacidade limitada para a remoção de cor e depende dos tipos/classes de corantes 

presentes no efluente. Normalmente, os corantes têxteis apresentam resistência ao tratamento 

biológico aeróbio e a remoção por bio-oxidação é mínima. Porém, ocorre remoção por adsorção 

na biomassa dos lodos ativados. Contudo, a coloração adequada para o efluente não é alcançada 

apenas com o tratamento aeróbio. Logo, é necessário um tratamento adicional, como por 

exemplo, o tratamento anaeróbio, que pode clivar as ligações presentes no grupo cromóforo, 

destruindo-o, o que resulta na remoção da cor do efluente. Entretanto, a descoloração do 

efluente não destrói completamente os componentes orgânicos, mas sim, apenas os fragmenta. 

Desta forma, o processo anaeróbio deve ser sucedido por tratamento aeróbio responsável pela 

oxidação dos componentes orgânicos ainda presentes. Outro processo de descoloração utilizado 

em conjunto com o tratamento biológico é a coagulação química, mas esse processo é eficaz 

somente para corantes pouco solúveis, ou insolúveis (HUBBE et al., 2012). 

Apesar da diversidade de métodos para remover corantes dos efluentes têxteis como a 

coagulação, degradação anaeróbia e aeróbia, oxidação química, processos de separação por 

membrana e processos eletroquímicos, esses métodos possuem limitações inerentes. A Tabela 

3.2 apresenta vantagens e desvantagens de alguns métodos de tratamento utilizados na remoção 

de corantes. Normalmente os métodos de tratamento são classificados em físicos, químicos e 

biológicos. 
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Tabela 3.2 - Métodos de remoção de corantes dos efluentes e suas vantagens e desvantagens (adaptado 
SALLEH et al. (2011)). 

Métodos de tratamento Vantagens Desvantagens 

Tratamento químico 

Processo Oxidativo 
Elevada reatividade dos radicais •OH 

obtidos por H2O2, O3 ou UV   
Falta de seletividade do radical 

•OH 

Ozonização 
Não aumenta o volume de águas 

residuais e de lodo 
t1/2 do O3 é curto, somente 20 min 

Fotoquímico 
Não produz lama e a liberação de 

odores é reduzida. 
Formação de subprodutos 

Hipoclorito de sódio 
(NaOCl) 

Inicia e acelera a clivagem das 
ligações azo 

Liberação de aminas aromáticas 

Tratamento biológico 

Cultura de fungos 

(decomposição branca) 

Os fungos possuem capacidade de 
degradar corantes via enzimas 

excretadas no meio 

Produção enzimática pouco 
confiável 

Culturas microbianas 

(Bactérias mistas) 
Descoloração em 24-30 h 

No meio aeróbio, os azocorantes 
não são prontamente metabolizados 

Adsorção por biomassa 
microbiana (viva ou morta) 

Afinidade particular por 
determinados corantes 

Não é eficaz para todos os corantes 

Sistemas anaeróbios de 
biorremediação  

Promove a descoloração de 
azocorantes e outros corantes 

solúveis em água 

Digestão anaeróbica produz metano 
e sulfeto de hidrogênio 

Tratamento físico 

Adsorção em 

Carvão ativado 
Boa remoção de grande variedade de 

corantes 

Depende do custo do carvão 
ativado/não é possível regenerar o 

material adsorvente após sua 
aplicação 

Membrana de filtração Remove todos os tipos de corantes Produção de lodo concentrado 

Troca iônica 
Não há perda de adsorvente (ocorre 

regeneração) 
Não é eficaz para todos os corantes 

Irradiação 
Oxidação eficaz em escala 

laboratorial 
Requer grande quantidade de O2 

dissolvido 

Coagulação/Floculação Economicamente viável Grande geração de lodo 

 

Dentre os processos físicos utilizados no tratamento de efluentes, a adsorção é um dos 

mais discutidos na literatura. Destacando-se a adsorção em carvão ativado, a qual é amplamente 

utilizada na remoção de uma extensa variedade de corantes. Mas, a utilização do carvão ativado 

possui restrições como dificuldade de separar o carvão ativado do meio aquoso após utilizá-lo 

exaustivamente quando o tamanho de partícula empregado é muito pequeno, a regeneração 

(seja por processo químico ou físico) do carvão ativado apresenta elevado custo e, por vezes, 
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leva a perda da eficiência da adsorção depois da regeneração (JIUHUI, 2008). No entanto, a 

adsorção em subprodutos agrícolas tem se mostrado promissora devido ao baixo custo da 

matéria prima e a possibilidade de remover diversos tipos de poluentes como metais, corantes, 

fenóis, dentre outros (SALLEH et al., 2011).  

3.2.1 Adsorção 

A adsorção consiste em um fenômeno de superfície, que é extensamente utilizado na 

remoção de substâncias a partir de fases fluidas (gases ou líquidos). Uma definição mais geral, 

descreve o processo de adsorção como um enriquecimento de espécies químicas de uma fase 

fluida na superfície de um líquido ou um sólido. No caso de sólidos, as superfícies são dotadas 

de sítios ativos, que são capazes de interagir com solutos presentes na fase aquosa ou gasosa. 

Geralmente, a superfície sólida é energeticamente heterogênea. A Figura 3.2 apresenta um 

esquema do processo de adsorção (WORCH, 2012).  

Figura 3.2 - Termos básicos utilizados na descrição do processo de adsorção de um poluente em fase 
líquida na superfície de um sólido (adaptado WORCH, 2012). 

 
O material sólido que possui a capacidade de adsorver é denominado adsorvente, 

enquanto o material adsorvido é o adsorvato. Caso ocorra alteração da fase líquida (em sua 

concentração, temperatura ou pH) os adsorvatos adsorvidos podem retornar para a fase líquida, 

ou seja, ocorre dessorção (WORCH, 2012). 

Os estudos de adsorção são baseados em três aspectos: o de equilíbrio, o cinético e o 

dinâmico. O equilíbrio de adsorção descreve a dependência entre a quantidade adsorvida e a 

concentração de adsorvato na fase líquida ou gasosa. A cinética de adsorção descreve a 

velocidade do processo de adsorção, em que ocorre diminuição da concentração do poluente na 

fase líquida ou gasosa com o tempo. A dinâmica de adsorção está relacionada com a adsorção 

em colunas de leito fixo, que não é um processo dependente apenas do tempo, mas também 
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depende do espaço (altura de leito). Logo, a dinâmica de adsorção descreve a dependência do 

espaço e do tempo no processo de adsorção (WORCH, 2012). 

O processo de adsorção pode ser classificado em dois tipos: físico (fisiossorção) e em 

químico (quimiossorção). A adsorção química ocorre quando as interações entre adsorvato e 

adsorvente são fortes, ou seja, há formação de ligações químicas de natureza covalente. Porém, 

a fisiossorção ocorre quando a interação entre adsorvente e adsorvato é fraca, por exemplo, 

forças de van der Waals, dipolo-dipolo, ligação intermolecular de hidrogênio e interações 

eletrostáticas (DABROWSKI, 2001). 

A adsorção é um processo de superfície, logo a área superficial é um parâmetro relevante 

que determina a qualidade do adsorvente. Geralmente, os adsorventes com aplicação industrial 

apresentam superfícies porosas complexas, pois são constituídos por poros com diferentes 

tamanhos e formas. Os poros podem apresentar formato de fendas, ou formato cilíndrico. 

Normalmente, os poros podem ser classificados em três categorias, de acordo com a 

recomendação da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), em que poros 

menores que 20 Å de diâmetro são classificados como microporos, poros entre 20 e 500 Å são 

classificados como mesoporos e poros maiores que 500 Å são classificados como macroporos 

(DO, 1998). 

Geralmente, os adsorventes utilizados no processo de adsorção para tratar águas 

residuais contendo corantes são: aluminas, sílica gel, zeólitas e carvões ativados. Porém, outros 

tipos de adsorventes, de baixo custo, proveniente de materiais naturais ou resíduos/subprodutos 

das indústrias ou mesmo materiais preparados sinteticamente, têm sido estudados. Como 

exemplo, pode-se citar o bagaço de cana tratado ou quimicamente modificado, casca de laranja, 

microalgas, casca de feijão, escórias, lama vermelha, dentre outros (GUPTA, 2009). Dentre os 

adsorventes de baixo custo, os bioadsorventes (adsorventes de origem animal, vegetal ou 

microbiana) têm-se destacado, pois grande parte é obtida de resíduos industriais e agrícolas. 

As produções agrícolas são expressivas em todo o mundo, o que contribui para geração 

de quantidades elevadas de resíduos, que quando não tratados adequadamente podem causar 

poluição da terra, água e ar. Logo, é necessário o controle destes poluentes para evitar ou 

minimizar sua transferência para outras zonas. A utilização destes resíduos como adsorventes 

tem se mostrado promissora, pois estudos têm relatado a elevada capacidade de adsorção destes 

materiais para a remoção de poluentes, em especial os corantes (SALLEH et al., 2011).  
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3.3 A cana-de-açúcar e sua produção no Brasil  

A cana-de-açúcar, Saccharum Officinarum, é uma gramínea de porte elevado, oriunda 

do sudeste Asiático e Índia Ocidental. Essa gramínea tropical é do tipo C4, pois fixam o CO2 em 

um composto de quatro carbonos. Geralmente, as plantas com fotossíntese do tipo C4 tendem a 

estar entre as mais produtivas, apresentando uma maior eficiência na utilização de luz, 

nitrogênio e água na fixação de carbono. Mas, são raras em climas frios e possuem a 

incapacidade de crescerem em temperaturas abaixo de 10 °C (GURGEL, 2011). 

O Brasil, por sua grande extensão territorial e clima tropical, apresenta um ambiente 

favorável ao cultivo da cana-de-açúcar. Além disso, possui tecnologias avançadas para a 

produção de biocombustíveis, que estão relacionadas à produção de etanol de primeira geração 

a partir da sacarose extraída da cana-de-açúcar desde os anos 70 (GOUVÊA, 2008; GURGEL, 

2011). 

Mundialmente, o Brasil é considerado o maior produtor de cana-de-açúcar, tendo grande 

importância para o agronegócio brasileiro. Segundo o levantamento realizado pela Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB, 2016), a produção de cana-de-açúcar para safra 2016/17 

terá acréscimo de 4,4% em relação à safra passada, portanto, é estimada uma produção de 694,5 

milhões de toneladas de cana-de-açúcar ante às 665,6 milhões de toneladas da safra de 2015/16. 

Isso significa um aumento na produção dos derivados da cana-de-açúcar e na geração de 

resíduos. Entre os resíduos provenientes do processamento da cana-de-açúcar, o mais 

expressivo é o bagaço de cana. Em média, 250-280 kg de bagaço de cana contendo 50% de 

umidade são produzidos por tonelada de cana-de-açúcar processada, sendo que 90% deste 

bagaço de cana é queimado para a produção de vapor, sendo utilizado para cogeração de energia 

elétrica e potência mecânica para motores da usina (PEREIRA, 2008). 

Estimativas mostram que, além do bagaço de cana-de-açúcar ser utilizado para 

alimentar as caldeiras existe um excedente equivalente a 8% nas destilarias anexas e 12% nas 

autônomas, os quais poderiam ser utilizados de outras maneiras, contribuindo com o equilíbrio 

do meio ambiente (ALBERTINI et al., 2007). 

3.3.1 Composição química do bagaço de cana-de-açúcar 

O bagaço de cana é um resíduo resultante da moagem da cana-de-açúcar para obtenção 

de açúcar e etanol de primeira geração. Quimicamente, é constituído por cerca de 50% de 

celulose, 27% de hemiceluloses e 23% de lignina, podendo ocorrer variações em sua 

composição de acordo com o tipo de solo, a variedade da cana-de-açúcar plantada, a tecnologia 

utilizada na colheita e a forma de manuseá-la (GURGEL 2009, GUSMÃO, 2011). Sua 
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composição elementar média característica é de 39,7-49% de carbono (C), 40-46% de oxigênio 

(O), 5,5-7,4% hidrogênio (H), 0-0,3% nitrogênio (N) (PEREIRA, 2008).  

O bagaço de cana, por ser uma matéria prima renovável e biodegradável, constituída 

por macromoléculas ricas em grupos hidroxilas, as quais podem ser utilizadas para várias 

modificações químicas resultando na produção de novos materiais com novas propriedades 

físico-químicas, tem-se mostrado um resíduo com grande potencial para ser reutilizado, o que 

contribuí para a diminuição do seu acúmulo no meio ambiente e ainda aumenta o seu valor 

agregado (GUSMÃO, 2011). 

3.3.2 Celulose, hemiceluloses e lignina  

A celulose, principal componente estrutural da parede celular das fibras, é um 

polissacarídeo linear de elevada massa molar. Associada à celulose encontram-se as 

hemiceluloses, polissacarídeos que apresentam ramificações, possuem baixa massa molar e são 

constituídos por diversos tipos de açúcares, na forma de pentoses e de hexoses. A lignina, é 

uma macromolécula amorfa tridimensional, considerada como uma “cola natural” dos 

polissacarídeos da parede celular, que confere hidrofobicidade e resistência a ataques químicos 

e biológicos, além de rigidez a parede celular (KARNITZ, 2007).  

Celulose 

É um homopolissacarídeo linear constituído de unidades β-D-anidroglicopiranose 

unidas por ligações glicosídicas do tipo β (1→4) de fórmula geral (C6H10O5)n. As cadeias 

lineares de celulose são unidas por meio de forças de van der Waals e, principalmente, por 

ligações de hidrogênio intramolecular (ligações de hidrogênio dentro das unidades 

glicopiranose ) e intermolecular ( entre as unidades de glicopiranose de cadeias adjacentes), que 

promovem um arranjo cristalino extremamente regular dessas cadeias (ARANTES e 

SADDLER,  2010). 

A estrutura molecular da cadeia celulósica, apresentada na Figura 3.1, é constituída por 

unidades de β-D-anidroglicopiranose denominadas AGU (anhydroglucopyranose units), que 

ligadas formam o dímero celobiose, e apresenta em suas extremidades duas terminações com 

propriedades distintas: a extremidade do carbono 1 com propriedades redutoras e o grupo 

hidroxila livre no carbono 4, não redutor. Cada unidade de AGU apresenta três grupos 

hidroxilas, um primário, localizado no carbono 6, e dois secundários, presentes no carbono 2 e 

3. Em relação aos oxigênios presentes no ciclo e nas ligações glicosídicas, ambos estão 

envolvidos em interações intra- e intermoleculares, principalmente ligações de hidrogênio 

(KLEMM et al., 1998). 
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Figura 3.3 -Estrutura molecular da celulose 

 
O comprimento da cadeia celulósica está relacionado a quantidade de unidades de AGU, 

denominado grau de polimerização (GP), e depende da origem e do pré-tratamento adotado 

para a extração da celulose da matéria prima em questão (KLEMM et al., 1998). 

As moléculas de celulose ao se unirem, seja por forças de van der Waals ou ligações de 

hidrogênio, formam uma estrutura cristalina denominada fibrila elementar constituída por 

aproximadamente 40 cadeias de polissacarídeos, que ao se agregarem originam as microfibrilas 

(responsável pela obtenção das fibras), que apresentam em seu interior regiões altamente 

ordenadas (cristalinas) que se alternam com regiões menos ordenadas (semicristalinas e 

amorfas). Na região cristalina a fibra têm maior resistência à tração, ao alongamento e à 

solvatação, enquanto nas regiões de cristalinidade intermediária e amorfas, a fibra apresenta 

maior grau de flexibilidade (RABELO, 2010). 

A cristalinidade da celulose está relacionada com a sua reatividade, pois as regiões de 

cristalinidade intermediária e amorfas presentes na mesma possuem maior área superficial, isto 

é, os grupos hidroxila estão mais acessíveis, o que lhes confere maior suscetibilidade a reações 

químicas, não ocorrendo o mesmo nas regiões cristalinas (PITARELO, 2007). 

Hemiceluloses (Polioses) 

As hemiceluloses são misturas de polissacarídeos, que ocorrem em associação com a 

celulose e a lignina, contribuindo para rigidez das paredes celulares de plantas em tecidos 

lignificados. As hemiceluloses constituem cerca de 20-30% da massa total das plantas e 

apresentam uma composição heterogênea de várias unidades de açúcares, que está relacionada 

ao tipo de planta, e podem ser classificadas em xilanas (unidades de 1,4-β-D-xilose ligadas) 

mananas, (unidades de 1,4-β-D-manose ligadas), arabinanas (unidades de 1,5-α-L-arabinose 

ligadas), galactanas (unidades de 1,3-β-D-galactose ligadas) e glicomananas (unidades de β-D-

manose e β-D-glicose ligadas) (SPIRIDON e POPA, 2008). A Figura 3.4 apresenta as unidades 

de monossacarídeos, mais comuns, presentes na estrutura molecular das hemiceluloses. 
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Figura 3.4 - Principais monossacarídeos presentes na estrutura das hemiceluloses (adaptado KARNITZ, 
2007). 

 
A xilana é o principal polissacarídeo componente das hemiceluloses em gramíneas 

como a cana-de-açúcar. Sua estrutura é formada por um esqueleto linear, composto por 

unidades de 1,4-D-xilanopiranosila com ramificações arabinosila e acetila, dependendo do 

vegetal em que se encontra (RABELO, 2010).  

A diferença existente entre as hemiceluloses e a celulose dá-se principalmente por sua 

constituição em diferentes unidades de açúcares com formação de cadeias moleculares curtas e 

muito ramificadas, outras diferenças são apresentadas na Tabela 3.3.  

Tabela 3.3-Diferenças entre celulose e hemiceluloses (adaptado de (BIANCHI, 1995). 
Celulose Hemiceluloses 

Unidades de glicose ligadas entre si Unidades variadas de açúcar ligadas entre si 

Grau de polimerização elevado Grau de polimerização baixo 

Forma arranjo fibroso Não forma arranjo fibroso 

Forma regiões amorfas e cristalinas Formam somente regiões amorfas 

É atacada lentamente por ácido mineral diluído 

a quente  

É atacada rapidamente por ácido mineral diluído a 

quente  

É insolúvel em meio alcalino É solúvel em meio alcalino 
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Lignina  

As ligninas são polímeros fenólicos complexos com formato tridimensional, presentes 

em todas as plantas vasculares. Seu teor nos vegetais é bastante variável, sendo que as 

gimnospermas e as angiospermas apresentam um teor de lignina da ordem de 15 a 40%, 

enquanto que nas gramíneas o teor de lignina geralmente aproxima-se do limite inferior 

(GELLERSTED e  HENRIKSSON, 2008). 

As estruturas das ligninas são dependentes da espécie de cada planta e das condições de 

crescimento. A lignina não pode ser descrita como uma substância química definida, mas sim 

uma classe de materiais correlatos. Portanto, sua estrutura não pode ser considerada como uma 

simples combinação de unidades monoméricas unidas por alguns tipos de ligações (KARNITZ, 

2007). Porém, todos os tipos de ligninas apresentam como precursores básicos os álcoois trans-

p-cumarílico, trans-coniferílico e trans-sinapílico, apresentados na Figura 3.5.  

Figura 3.5 - Principais unidades aromáticas presentes na estrutura da lignina (GURGEL, 2007). 

 

 
A diferenciação da composição da lignina de uma espécie vegetal para outra, é 

determinada pelos tipos de núcleos aromáticos presentes (Figura 3.5), os quais podem ser 

classificados em guaiacila (G), guaiacila-siringila (G-S) e p-hidroxifenila (H). Entretanto, os 

vários tipos de ligninas são agrupados em duas classes principais: as ligninas guaiacilas (G), 

presentes nas madeiras moles (giminospermas ou coníferas), e ligninas guaiacila-siringila (G-

S) presentes nas madeiras duras (angiospermas ou folhosas e dicotiledôneas) e nas gramíneas 

(monocotiledôneas e angiospermas), a qual pertence o bagaço de cana. A distinção entre os dois 

tipos de ligninas ocorre pela presença do grupo metoxila, que está presente no carbono 3 nas 
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ligninas guaiacila, enquanto nas ligninas siringila encontra-se presente nos carbonos 3 e 5. 

Diante dessa diferença química, as ligninas provenientes de madeira dura são menos 

condensadas e mais susceptíveis a conversões químicas e biológicas, em comparação as 

ligninas de coníferas (GURGEL, 2007; GELLERSTED e  HENRIKSSON, 2008). A Figura 3.6 

apresenta a estrutura esquemática da lignina de faia, proposta por Nimz em 1974, que consiste 

de vinte e cinco unidades fenilpropânicas incluindo seis unidades que podem ser substituídas 

por estruturas modificadas. 
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3.3.3 Adsorvente - Bagaço de cana modificado quimicamente 

A celulose, componente importante de muitas fibras vegetais, é um suporte sólido 

atraente, pois apresenta estabilidade mecânica e química, está disponível em diversas formas 

físicas e sua superfície é facilmente modificada por processos químicos (CASTRO et al., 2004). 

A modificação química da celulose visa principalmente à modificação de grupos 

funcionais existentes (como as hidroxilas) ou a introdução de novos grupos reativos nas 

unidades de AGU da cadeia celulósica, mas essas modificações também podem ocorrer nos 

grupos hidroxilas presentes na lignina e nas hemiceluloses. Geralmente, as reações químicas 

dos grupos funcionais hidroxila ocorrem por esterificação, eterificação, substituição 

nucleofílica e oxidação, conferindo ao material lignocelulósico novas propriedades. (GHOSH 

e GANGOPADHYAY, 2000; XIAO et al., 2001; SUN et al., 2003).  

A modificação química do bagaço de cana requer poucas condições de processamento, 

o que o torna atraente na obtenção de novos adsorventes alternativos. Essas modificações 

químicas podem ser obtidas por distintos agentes modificantes como o dianidrido do EDTA 

(KARNITZ et al., 2009; PEREIRA et al., 2010) , anidrido ftálico e trimelítico (RAMOS et al., 

2015), anidrido succínico (PEREIRA et al., 2009), ácido de Meldrum (FERREIRA et al., 2015), 

cloreto de zinco (COSTA et al., 2010) e ácido fosfórico (SAAD et al., 2010), os quais são 

descritos na literatura.  

A modificação química do bagaço de cana com monoanidridos cíclicos de ácido 

carboxílico como succínico, ftálico e trimelítico resulta na inserção de grupos carboxílicos nas 

hemiceluloses, lignina e fibras celulósicas por meio de reações de esterificação, e a quantidade 

de grupos inseridos na estrutura do material lignocelulósico depende tanto da estrutura do 

anidrido cíclico de ácido carboxílico utilizado, quanto do rendimento da reação, como 

apresentado na Figura 3.7. No entanto, independentemente da estrutura do anidrido, a reação 

de esterificação proporciona a inserção de novos grupos funcionais, os quais podem ser usados 

em processos de adsorção (XIAO et al., 2001).  
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                 Figura 3.7- Exemplo de reação de uma fibra lignocelulósica com anidrido succínico. 

 

A capacidade de adsorção do bagaço de cana modificado com anidrido succínico 

(SCB2) foi avaliada por Gurgel et al. (2008) na remoção dos metais cobre (II), chumbo (II) e 

cádmio (II) e por Pereira et al. (2010) na remoção do zinco (II) de soluções aquosas. O SCB2 

apresentou valor de capacidade máxima de adsorção de cobre (II) de 185,2 mg g-1, de chumbo 

(II) de 416,7 mg g-1, de cádmio (II) de 212,8 mg g-1 e de zinco (II) 145,0 mg g-1. Além disso, 

Gurgel et al. (2008) observaram que a eficiência de adsorção do adsorvente é proporcional a 

quantidade de grupos  carboxílicos introduzidos no bagaço de cana. 

Karnitz et al.( 2007) realizaram a modificação do bagaço de cana com dianidrido de 

EDTA, o que resultou na inserção das funções ácido carboxílico e amina terciaria no material 

de origem. O novo material obtido foi denominado BME (Figura 3.8) e apresentou capacidade 

de adsorção elevada para a remoção de Cobre (II) e Zinco (II) de soluções aquosa. 

Ramos et al. (2015) modificaram o bagaço de cana com anidrido ftálico e trimelítico e 

estudaram a capacidade de adsorção do bagaço de cana modificado quimicamente com anidrido 

ftálico (BAF) e trimelítico (BAT) para a remoção dos metais Cobalto (II), Cobre (II) e Níquel 

(II) presentes em soluções aquosas. O resultado obtido foi uma maior capacidade de adsorção 

dos metais para o BAT quando comparado ao BAF, mostrando que a capacidade de adsorção 

do adsorvente está relacionada a quantidade de grupos carboxílicos introduzidos no bagaço de 

cana (Figura 3.8), como relatado por Gurgel et al. (2008). Além do estudo do bagaço de cana 

modificado aplicado à remoção de metais, várias pesquisas têm estudado o bagaço de cana 

modificado na remoção de corantes. 
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Figura 3.8 - Estrutura dos bagaços de cana modificados com os anidridos trimelítico (BAT) e ftálico (BAF), ácido 
de Meldrum (SMA) e dianidrido do EDTA (BME). 

 

Saad et al. (2010) modificou o bagaço de cana com ácido fosfórico e analisou a 

capacidade do bagaço de cana modificado e do bagaço de cana in natura para remover o corante 

vermelho de metila. Os resultados obtidos mostraram que o bagaço de cana modificado 

apresentou uma maior capacidade de adsorção quando comparado ao bagaço de cana in natura. 

Ferreira et al. (2015) modificaram o bagaço de cana com ácido de Meldrum, sendo 

inserido em sua estrutura, por meio da reação de esterificação, um grupo carboxílico. O bagaço 

modificado com ácido de Meldrum (SMA), Figura 3.8, foi aplicado na remoção do corante 

violeta cristal (corante básico) em solução aquosa de pH 7,0. O adsorvente SMA, neste valor 

de pH, apresenta estruturas com cargas negativas devido à presença de grupos carboxilatos e o 

corante violeta cristal apresenta carga positiva, o que possibilita a interação entre adsorvato e 

adsorvente e, consequentemente, a remoção do corante da soluções aquosa por meio do 

processo de adsorção. 

A Tabela 3.4 apresenta uma breve revisão da literatura referente a agentes modificantes 

utilizados na preparação de adsorventes, a partir do bagaço de cana-de-açúcar, para remoção de 

corantes de solução aquosa. 
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Tabela 3.4 - Agentes modificantes utilizados nas modificações químicas do bagaço de cana e os corantes 
removidos por esses materiais adsorventes. 

Matriz Agente modificante Corante Referência 

Bagaço de 
cana 

Ácido fosfórico Vermelho de metila Saad et al., (2010) 

Dianidrido do EDTA 
(EDTAD) 

Azul de metileno Xing et al., (2010) 

Cloreto de zinco Preto sulphcolor Costa et al., (2010) 

Ácido sulfúrico Azul de metileno Silva e Oliveira, (2012) 

Ácido sulfúrico e 
formaldeído 

Verde malaquita Tahir et al., (2012) 

Dianidrido do EDTA 
(EDTAD) 

Azul de 
metileno,Violeta 

cristal 
Gusmão et al., (2013) 

Anidrido acético e 
trietilenotetramina 

Amarelo ouro 
remazol, 

Alaranjado II e 
Violeta cristal 

Souza, (2013) 

Ácido de Meldrum Violeta cristal Ferreira et al., (2015) 

Trietilenotetramina e 
Dianidrido piromelítico 

Vermelho congo, 
Magenta básico, 

Violeta genciana 

Yu et al., (2015) 

 Anidrido succínico Violeta Cristal Gusmão et al., (2012) 

 H3PO4-NaNO3 
Violeta cristal, 

auramina-O 
Martins et al., ( 2017) 

A metodologia de síntese proposta por Ramos et al. (2015) para a modificação do 

bagaço de cana com o anidrido trimelítico será adotada neste trabalho para analisar a capacidade 

do material BAT para adsorver corantes, pois o BAT além de adsorver cátions metálicos como 

Co2+, Cu2+ e Ni2+ deveria apresentar a possibilidade de adsorver corantes básicos (catiônicos) 

como a auramina-O e safranina-T com base nas propriedades químicas dos materiais 

apresentados na Tabela 3.4. Além disso, sabe-se que quanto maior a gama de aplicações de um 

material adsorvente, maior será a possibilidade dele ser produzido em larga escala, uma vez que 

o mesmo encontrará elevada demanda de mercado. Adicionalmente, Ramos et al. (2015) não 

estudaram o efeito da introdução de um ligante contendo um anel aromático na estrutura do 

bagaço de cana com vias a aumentar a interação com os corantes, os quais contêm anéis 

aromáticos em sua estrutura, aumentando, portanto, a capacidade de adsorção do material BAT 

em comparação com outros materiais relatados na literatura. Tendo em vista o exposto, o 

presente trabalho tem como um dos seus principais objetivos verificar a hipótese mencionada 

acima. 
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A Tabela 3.5 apresenta vários tipos de adsorventes existentes na literatura, que foram 

analisados quanto sua capacidade de adsorver os corantes auramina-O e safranina-T. 

Tabela 3.5 - Adsorventes aplicados para a remoção dos corantes auramina-O e safranina-T a 25°C (Qmáx 
calculado de acordo com o modelo de Langmuir). 

Adsorvente Corante Qmáx (mg g-1) Referência 

Argila natural não 

tratada (NUC) 
Auramina-O 833,33 Öztürk e Malkoc, (2014) 

Carvão ativado carregado 

com nanopartículas de 

ZnS:Cu 

Auramina-O 183,15-94,26 Asfaram et al., (2015a) 

Carvão ativado granular Auramina-O 632,28 Aber e Esfahlan, (2011) 

Carvão mesoporoso Auramina-O 360,00 Goscianska et al., (2016) 

Celulose- anidrido 

trimelítico 
Auramina-O 1.388,65 Teodoro, ( 2015) 

Cinzas de bagaço de cana Auramina-O 31,17 (30°C) Mall et al., (2007) 

Carvão ativado - grau de 

laboratório 
Auramina-O 12,55 (30°C) Mall et al., (2007) 

Carvão ativado-grau 

comercial 
Auramina-O 1,51 (30°C) Mall et al., (2007) 

CTG-MB Auramina-O 300-470 (30°C) Sánchez et al., (2011) 

Carvão ativado com 

folhas de Ananas 

Comosus 

Auramina-O 204,08 (30°C) Parimalam et al., (2013) 

Nanohidrogel Auramina-O 961,53 Mahida e Patel, (2014) 

SBA-16 Safranina-T 240,39 (30°C) Chaudhuri et al., (2016 a) 

Adsorvente mesoporoso 

MCM-41 
Safranina-T 68,80 (30°C) Kaur et al., (2015) 

Celulose- anidrido 

trimelítico 
Safranina-T 1.137,27 Teodoro, ( 2015) 

Ossos calcinados Safranina-T 135,32 (60°C) El Haddad et al., (2013) 

Carvão ativado Safranina-T 565,00 (40°C) Kumar e Sivanesan, (2005) 

(MWCNT/PU) Safranina-T 500,00 (30°C) Khan et al., (2015) 

SBA-15 Safranina-T 257,73 (30°C) Chaudhuri, et al, (2015) 
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Lama vermelha 

modificada 
Safranina-T 80,93 (35°C) Sahu e Patel, (2015) 

Poli(γ-ácido glutâmico) 
Auramina-O e 

Safranina-T 

277,29 e 502,83 

(28°C) 
Inbaraj et al., (2006) 

HDTMA modificada com 

Spirulina 
Safranina-T 54,05 (35°C) Guler et al., (2016) 

Nanopartículas 

magnéticas (Fe3O4 

dodecilsulfato de sódio) 

Safranina-T 769,23 Shariati et al., (2011) 

Celulose de beterraba Safranina-T 147,00 Malekbala et al., (2012) 

Argila magnética 

mesoporosa 
Safranina-T 18,48 Fayazi et al., (2015) 

β-Ciclodextrina 

intercruzada com EDTA 
Safranina-T 53,294 Zhao et al., (2015) 

ZnO-NR-AC Safranina-T 55,25 Azad et al., (2015) 

Nanoplacas de Óxido de 

Grafeno 
Safranina-T 487,80 Banerjee et al., (2015) 

Mn-Fe3O4-PNs-AC Safranina-T 159,7 Asfaram et al., (2015b) 

Hidrogéis nano-anfóteros Safranina-T 833,33 Mahida e Patel, (2016) 

Nanopartículas de Fe3O4 Safranina-T 61,40 Ghaedi et al., (2015) 

Nanofibras de SiO2 Safranina-T 940,4 Batool et al., (2016) 

Carvão ativado Safranina-T 120,29 Mckay et al., (1999) 

Cabelo Safranina-T 190,11 Mckay et al., (1999) 

Algodão Safranina-T 875,24 Mckay et al., (1999) 

Casca de arroz Safranina-T 838,45 Mckay et al., (1999) 

Casca Safranina-T 1.118,72 Mckay et al., (1999) 

 

3.4 Modelos de cinética de adsorção  

A cinética de adsorção estuda a velocidade e os mecanismos com que as moléculas de 

adsorvato são adsorvidas pelo adsorvente. O mecanismo de adsorção depende das propriedades 

físicas/químicas do adsorvente, do tipo de adsorvato e das propriedades da solução (pH, 

temperatura, força iônica), sendo também dependente do processo de transporte de massa 

(MOHANTY et al., 2006). 
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O fenômeno de adsorção geralmente apresenta uma cinética complexa, podendo 

apresentar mecanismo de adsorção de corantes na interface sólido-líquido em quatro etapas 

(CARTAXO et al., 2014): 

 Difusão de moléculas (adsorvato) da solução para regiões próximas a camada 

limite envolvendo o adsorvente; 

 Difusão das moléculas através da interface e consequente adsorção nos sítios da 

superfície externa do adsorvente; 

 Difusão de moléculas para o interior dos poros do adsorvente denominada como 

difusão intrapartícula; 

 Interação das moléculas com os sítios disponíveis na parte interna do adsorvente, 

ligando-se aos sítios contidos nos poros. 

A primeira fase da adsorção pode ser influenciada pela concentração do adsorvato e pela 

agitação. Portanto, um aumento da concentração do soluto, presente na solução, pode aumentar 

a velocidade da difusão do mesmo para superfície do adsorvente. A segunda fase, onde ocorre 

a adsorção, está relacionada com a natureza das moléculas do adsorvente e a terceira fase é 

comumente considerada como a fase determinante, principalmente quando adsorventes 

apresentam microporosidade. Logo, as condições experimentais como a concentração de 

adsorvato e dosagem de adsorvente, pH, temperatura, agitação, área superficial, porosidade e 

diâmetro de partícula do adsorvente são responsáveis por determinar a velocidade de adsorção 

(DABROWSKI, 2001). 

Um adsorvente para ser considerado ideal no controle da poluição de águas, além da 

elevada capacidade de adsorção, deve possuir elevada velocidade de adsorção. Desta forma, 

nota-se a relevância da cinética no processo de remoção de poluentes, pois a constante cinética 

de adsorção é um parâmetro que associado a velocidade de adsorção provê informações sobre 

os fatores que afetam o processo de migração do adsorvato da fase líquida para a superfície do 

material adsorvente (CRINI e BADOT, 2008). 

A cinética de adsorção pode ser representada por vários modelos de cinética. A seguir 

encontram-se descritos os modelos de pseudo primeira ordem, pseudo segunda ordem, Elovich 

e difusão intrapartícula. 

3.4.1 Modelo de cinética de pseudo primeira ordem 

O modelo de cinética de pseudo primeira ordem (PPO) de Lagergren (1898) define a 

velocidade do processo de adsorção em função da capacidade de adsorção. Esse modelo 

considera que a diferença entre a concentração do adsorvato em qualquer tempo e a 
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concentração do adsorvato na superfície do adsorvente no equilíbrio corresponde a força motriz 

da adsorção, que é proporcional a velocidade de adsorção global. 

Geralmente, o modelo de cinética de pseudo primeira ordem representa uma adsorção 

antecedida por difusão através de um filme (HO e MCKAY, 1999). Uma análise simples desse 

modelo de cinética de adsorção é dada pela equação (3.1). 

  t
1 e t

dq
k q q

dt
   (3.1) 

onde k1 (min-1) é a constante de velocidade de adsorção de pseudo primeira ordem e qe e qt 

(mmol g-1) são as capacidades de adsorção no equilíbrio e em um tempo t (min), 

respectivamente.  

Ao integrar a equação (3.1) considerando as condições de contorno de qt = 0 quando t = 

0 e de qt = qt quando t = t, obtém-se a equação (3.2): 

  1 
t  e 1 k tq q e   (3.2) 

O valor de k1 e de qe podem ser determinados usando regressão não linear dos dados 

experimentais em um gráfico de qt contra t. 

3.4.2 Modelo de cinética de pseudo segunda ordem 

O modelo de cinética de pseudo segunda ordem (PSO) assume que a adsorção ocorre 

por quimiossorção, a qual envolve elétrons de valência por meio de compartilhamento. O 

modelo também considera que dois sítios de adsorção são responsáveis pela adsorção de cada 

molécula de adsorvato na superfície do adsorvente. A interação entre o grupo funcional do 

adsorvente com o adsorvato pode ser representada pelas equações (3.3) e (3.4) (HO e MCKAY, 

1999). 

2
22P X XP    (3.3) 

2
22 2HP X XP H    (3.4) 

onde P- e HP indicam sítios de adsorção presentes na superfície do adsorvente, e X2+ representa 

a estrutura do adsorvato, o qual é carregado positivamente.  
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As expressões matemáticas que descrevem a equação de cinética de pseudo segunda 

ordem das reações apresentadas pelas equações (3.3) e (3.4) podem ser descritas pelas equações 

(3.5) e (3.6). 

 
     

2
t

o t

d P
k P P

dt
      (3.5) 

 
   2t

o t( ) (HP)
d HP

k HP
dt

    (3.6) 

O termo P presente nas equações acima representa um sítio adsorvente desprotonado, 

carregado negativamente, que possui a capacidade de adsorver uma espécie X2+ sem a 

ocorrência de troca iônica, apenas por meio de complexação. O termo HP indica um sítio 

adsorvente protonado, sendo necessário trocar prótons com o meio para adsorver uma espécie 

X2+. Logo, Pt e HPt indicam o número de sítios ativos do adsorvente que estão ocupados em um 

tempo t (min), enquanto P0 e HP0 representam o número de sítios ativos do adsorvente que 

estão disponíveis no equilíbrio.  

Supondo que a capacidade de adsorção é proporcional ao número de sítios ativos 

ocupados no adsorvente, as equações (3.5) e (3.6) podem ser reescritas da seguinte forma: 

  2

2 e
t

t

dq
k q q

dt
    (3.7) 

onde k2 (g mmol-1 min-1) é a constante de velocidade de adsorção de pseudo segunda ordem, qe 

e qt (mg g-1) são as capacidades de adsorção no equilíbrio e em um tempo t (min), 

respectivamente. 

Rearranjando e integrando a equação (3.7) considerando as condições de contorno de 

qt = 0 quando t = 0 e qt 	=	qt quando t = t, obtém-se a equação (3.8). 

 
2

2 e

2 e1t

k q t
q

k q t



  (3.8) 

A obtenção dos valores de qe	e k2 pode ser feita por meio de regressão não linear dos 

dados experimentais em um gráfico qt contra t. 

A velocidade de adsorção inicial do modelo de cinética de PSO pode ser calculada pela 

equação (3.9): 
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2

2 eh k q   (3.9) 

onde h (mmol g-1 min-1) é a velocidade de adsorção inicial de adsorção. 

3.4.3 Modelo de cinética de Elovich 

O modelo de cinética de Elovich apresenta uma equação com taxa de adsorção baseada 

na capacidade de adsorção do adsorvente. Roginsky e Zeldowitsch propuseram a primeira 

equação de Elovich em 1934 (LIU e LIU, 2008). Zeldowitsh, por meio de seu trabalho, 

descreveu a taxa de adsorção do monóxido de carbono em dióxido de manganês, a qual 

diminuía exponencialmente com o aumento da quantidade de gás adsorvida pelo sólido. Desta 

forma, foi estabelecida a lei cinética de quimiossorção, a qual é descrita pela equação de Elovich 

(HO, 2006), que posteriormente sofreu algumas alterações propostas por Roginsky. A equação 

de Elovich é apresentada na equação (3.10).  

 tt qdq
e

dt
    (3.10) 

onde qt (mmol g-1) é a quantidade de adsorvato adsorvido pelo adsorvente no tempo t (min), α 

(mg g-1 min-1) é a velocidade de adsorção inicial e β (g mg-1) é a constante de dessorção. 

Por meio da integração da equação (3.10) nas condições de contorno de qt = 0 quando 

t = 0 e qt 	=	qt quando t = t, obtém-se a equação (3.11). 

    t 0

1 1
ln
 

q t t
 

     (3.11) 

onde t0 (min) é a constante de tempo, sendo que t0 = 1/(αβ). 

A obtenção dos valores de α e β pode ser feita por meio de regressão não linear dos 

dados experimentais em um gráfico qt 	contra t. 

O modelo cinético de Elovich é apropriado para descrever sistemas que possuem a 

superfície de adsorção heterogênea, e com interações entre adsorvato/adsorvente por meio de 

quimiossorção (JUANG e CHEN, 1997; WU et al., 2009). 

3.5 Difusão intrapartícula  

Os modelos de Boyd et al. (1947) e Weber e Morris (1963) têm sido vastamente 

aplicados no estudo do mecanismo de adsorção. O modelo de Boyd et al. determina que a 

resistência a transferência de massa pode ser maior na camada limite, película fina ao redor da 
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partícula do adsorvente, ou através da difusão no interior dos poros (HAMEED e El-

KHAIARY, 2008). Este modelo é expresso pela equação (3.12). 

  2
2 2

1

6 1
1 exp

n

f n Bt
n





     (3.12) 

onde f é a fração dos sítios adsorventes ocupado por moléculas de adsorvato em diferentes 

tempos (t) e Bt é uma função de f. 

 t

e

q
f

q
   (3.13) 

onde qt e qe (mmol g-1) são as capacidades de adsorção do adsorvato em um instante t e no 

equilíbrio, respectivamente.  

Pela equação (3.12) não é possível determinar os valores de B para cada fração 

adsorvida. Aplicando a transformada de Fourier na equação (3.12) e a seguir uma solução 

numérica proposta por Reichenberg (1953), obteve a seguinte aproximação. 

Para valores de f > 0,85,   0,4977 ln 1Bt f        (3.14) 

Para valores de f < 0,85, 

2
2

 
3

B
f

t
 

  
        

    (3.15) 

O valor de B pode ser utilizado para calcular o coeficiente de difusão efetivo, Di, 

(m2 min-1), a partir da equação: 

 
2

2
iD

B
r


   (3.16) 

onde o r (m) indica o raio da partícula, considerando, em uma aproximação, que o formato do 

adsorvente é esférico.  

As equações (3.13) e (3.16) podem ser utilizadas para prever o mecanismo do processo 

de adsorção. A previsão é realizada graficamente por meio de um gráfico de Bt contra o tempo, 

t. Caso o gráfico obtido seja linear e passe pela origem a velocidade de transferência de massa 

é controlada pela difusão através dos poros, mas caso o gráfico obtido não seja linear, ou sendo 

linear, e não passe pela origem, considera-se que a difusão no filme ou reação química é 

responsável por controlar a velocidade de adsorção (HAMEED e EL-KHAIARY, 2008).  
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O modelo de difusão nos poros proposto por Weber e Morris (1963) foi derivado a partir 

da segunda lei de difusão de Fick. A equação deste modelo é apresentada a seguir. 

 
1

2
 t iq k t C    (3.17) 

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

sugere a espessura da camada limite. Quanto maior o valor de C maior será a espessura da 

camada limite. Se o gráfico de qt contra t1/2 produzir uma reta que passe pela origem (C = 0), 

isso indica que a difusão nos poros é a única etapa que limita a velocidade que controla o 

mecanismo de adsorção. Se o gráfico apresentar um formato linear, mas que não passa pela 

origem (C ≠ 0), ou quando o gráfico é multilinear, em que a primeira parte do mesmo não passa 

pela origem, considera-se que o mecanismo de controle de adsorção ocorre por difusão no filme 

e difusão nos poros simultaneamente (HAMEED, EL-KHAIARY, 2008; TEODORO et al., 

2016). 

3.6 Modelos de isoterma de adsorção 

A isoterma é um dado experimental valioso capaz de descrever os fenômenos que 

controlam a transferência  de um adsorvato de uma fase líquida ou gasosa para um sólido poroso 

denominado adsorvente (adsorção) e de um adsorvato de uma superfície porosa para uma fase 

líquida ou gasosa (dessorção), a uma temperatura e pH constantes (FOO, HAMEED, 2010). 

As isotermas de adsorção obtidas experimentalmente podem ser descritas por equações 

matemáticas, as quais são provenientes de pressupostos referentes ao modelo físico do sistema 

de adsorção. Geralmente os pressupostos do modelo resultam da observação experimental, e 

permitem a elaboração de hipótese sobre a característica do processo de adsorção. A hipótese 

elaborada pode ser testada experimentalmente, e caso seja confirmada por experiências 

repetidas, ocorre a formulação de um modelo empírico ou teórico de adsorção (DABROWSKI, 

2001). 

Giles and Smith (1974) dividiram todas as isotermas em quatro casos particulares, as 

quais são os principais tipos de isotermas normalmente observadas, conforme apresentado na 

Figura 3.9. 
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Figura 3.9 - Os quatro tipos principais de isoterma (adaptado LIMOUSIN et al., 2007). 

 

A isoterma C, Figura 3.9 a, é representada por uma reta com origem em zero. Isso indica 

que a relação entre a concentração do adsorvato que permanece em solução com o adsorvato 

adsorvido pelo adsorvente é a mesma em qualquer concentração. Essa relação é normalmente 

denominada coeficiente de distribuição ou partição (Kd ou Kp (L kg-1)). Geralmente, a isoterma 

C é observada em uma faixa estreita de concentrações muito baixas, sendo considerada uma 

aproximação simples, mas com uma descrição não precisa. 

A isoterma L apresentada na Figura 3.9 b mostra que a relação entre a concentração do 

adsorvato que permanece em solução com o adsorvato adsorvido no adsorvente diminui ao 

elevar a concentração da solução inicial, obtendo-se uma curva côncava para a isoterma de 

adsorção. Esse fenômeno indica uma saturação progressiva da superfície do adsorvente, a qual 

pode ocorrer em duas formas: i) a isoterma atingi um patamar bem definido, o que indica que 

o adsorvente apresenta capacidade de adsorção próxima a saturação dos sítios de adsorção e ii) 

a isoterma não apresenta um patamar bem definido, o que indica que o adsorvente não exibe 

claramente uma saturação de sua superfície. 

A isoterma H, Figura 3.9 c, apresenta uma inclinação inicial muito elevada, ocasionada 

pela elevada afinidade do adsorvato pelos sítios de adsorção do adsorvente. A isoterma S, Figura 

3.9 d, apresenta uma curva sigmoidal, e, portanto, possui um ponto de inflexão. Normalmente, 

esse tipo de isoterma é o resultado de pelo menos dois mecanismos opostos. Por exemplo, um 

adsorvato pode ser melhor adsorvido por um adsorvente após o recobrimento da superfície do 

adsorvente por uma camada de adsorvato, o que é denominado adsorção cooperativa 

(LIMOUSIN et al., 2007).  
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Além dos quatro tipos de isotermas apresentados, as isotermas de adsorção podem ser 

descritas matematicamente por diferentes modelos. Neste trabalho foram utilizados os modelos 

de Langmuir, Sips, Redlich-Peterson, Dubinin-Radushkevich, Hill-de Boer e Fowler-

Guggenheim. 

3.6.1 Isoterma de Langmuir 

Langmuir foi o primeiro a propor um modelo coerente com o processo de adsorção 

baseado no princípio cinético, em que a velocidade de adsorção equivale a velocidade de 

dessorção, conservando, desta forma, a velocidade de acumulação de adsorvato na superfície 

do adsorvente, no equilíbrio, igual à zero (DO, 1998). Langmuir (1918) assumiu em seu modelo 

a formação de uma monocamada de adsorvato sobre uma superfície homogênea do adsorvente. 

Nesse modelo a ocorrência do fenômeno de adsorção leva em consideração os seguintes 

aspectos: 

 As velocidades de adsorção e dessorção são iguais quando o sistema está em 

equilíbrio; 

 O adsorvente possui um número fixo de sítios de adsorção, onde todos os sítios 

de adsorção possuem a mesma energia; 

 As moléculas adsorvidas não possuem mobilidade na superfície do adsorvente, 

ou seja, não podem migrar de um sítio de adsorção para outro sítio de adsorção, 

também não interagem com as moléculas adjacentes de forma atrativa e 

repulsiva e não ocorre a formação de multicamadas de adsorvato na superfície 

do adsorvente; 

 A interação dos adsorvatos com os sítios de adsorção é de natureza química, o 

que impede o deslocamento de moléculas adsorvidas na superfície do 

adsorvente. 

O modelo de Langmuir é apresentado na equação (3.18): 

 máx e
e

e

 
 
1

L

L

Q b C
q

b C



  (3.18) 

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

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

é a constante de Langmuir relacionada com a afinidade do adsorvato pelo sítio de adsorção. 
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3.6.2 Modelo de isoterma de Sips 

O modelo de isoterma de Sips (1948) resulta da combinação dos modelos de isoterma 

de Langmuir e Freundlich, de forma a prever a heterogeneidade do sistema de adsorção e 

solucionar a limitação, em relação ao aumento indefinido da capacidade de adsorção do 

adsorvente com o aumento da concentração de adsorvato, apresentada pelo modelo de 

Freundlich. A isoterma de Sips em baixas concentrações de adsorvato é reduzida à isoterma de 

Freundlich, enquanto que em concentrações elevadas de adsorvato é reduzida à isoterma de 

Langmuir. O modelo de Sips é apresentado na equação (3.19): 
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  (3.19) 

onde qe (mmol g-1) é a quantidade de adsorvato adsorvida na superfície do adsorvente no 

equilíbrio, Ce (mmol L-1) é a concentração de corante em solução no equilíbrio, b é a constante 

de Sips relacionada com a afinidade do adsorvato pelos sítios de adsorção e n é o parâmetro 

que caracteriza a heterogeneidade do sistema de adsorção. Quando n possuir valor igual a um 

a isoterma de Sips é reduzida à isoterma de Langmuir para superfícies ideais. 

3.6.3 Modelo de isoterma de Redlich-Peterson (R-P) 

O modelo de isoterma de Redlich-Peterson (1959) é utilizado em uma ampla faixa de 

concentrações e se aplica à sistemas homogêneos e heterogêneos. A equação (3.20) descreve o 

modelo proposto por Redlich-Peterson. 
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  (3.20) 

onde qe (mmol g-1) é a concentração de equilíbrio de adsorvato na superfície do adsorvente, Ce 

(mmol L-1) é a concentração de adsorvato em solução no equilíbrio, KR (L g-1) e aR (L mmol-1) 

são as constantes do modelo e βRP é o expoente da isoterma de R-P, o qual é adimensional 

assumindo valores entre 0 e 1. 

Em sistemas cujas as concentrações sejam elevadas, a isoterma R-P (equação (3.20)) é 

reduzida a isoterma de Freundlich apresentada pela equação (3.21): 

 
1

e F e
nq K C   (3.21) 
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onde KF = KR/aR é a constante de Freundlich [(mmol g-1)(L mmol-1)1/n] e n é o fator de 

heterogeneidade onde 1/n = 1- β (SRIVASTAVA et al., 2006).  

Para valor de βRP igual a unidade, a isoterma de R-P (equação (3.20)) é reduzida a 

isoterma de Langmuir (equação (3.18)), enquanto para βRP igual a zero, a isoterma de R-P é 

reduzida à equação de Henry, como é apresentado na equação (3.22). 
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  (3.22) 

3.6.4 Modelo de isoterma de Dubinin-Radushkevich (D-R) 

O modelo de isoterma de Dubinin-Radushkevich (1947) foi inicialmente desenvolvido 

para processos de adsorção baseados no preenchimento dos poros de um adsorvente, com 

superfície heterogênea, por vapores subcríticos. O modelo de D-R expressa o mecanismo de 

adsorção por meio de uma distribuição Weibull de energia sobre uma superfície não homogênea 

(DABROWSKI, 2001; FOO e HAMEED, 2010). A equação (3.23) ilustra o modelo de 

Dubinin-Radushkevich: 

  2
e sexpq q B   (3.23) 

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

máxima de adsorção teórica para a formação de uma monocamada, B (mol2 kJ-2) é um 

parâmetro relacionado à energia característica do adsorvente em relação a um adsorvato de 

referência (originalmente definido como benzeno) e  é o potencial de adsorção (potencial de 

Polanyi). 

O potencial de Polanyi,  (kJ mol-1), é representado pela equação (3.24): 
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  (3.24) 

onde R é a constante dos gases reais (8,314 J K-1 mol-1), T (K) é a temperatura absoluta e Ce 

(mol L- 1) é a concentração de adsorvato no equilíbrio. 

A constante B da equação (3.23) é utilizado para estimar a energia característica  de 

adsorção, E (kJ mol- 1) é a medida da força  de adsorção entre adsorvato e adsorvente , como 

apresentado na equação (3.25): 
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3.7 Adsorção cooperativa  

Uma grande parte dos sistemas de adsorção podem ser matematicamente descritos pelo 

modelo de Langmuir, em que há formação de uma monocamada por meio da interação 

adsorvato/adsorvente. No entanto, as interações adsorvato/adsorvente nem sempre são de 

natureza química (quimiossorção) como pressuposto por Langmuir. Adicionalmente, esse 

modelo geralmente não descreve fisicamente todos os sistemas de adsorção, pois na realidade 

a maioria dos sólidos empregados em sistemas de adsorção líquido-sólido possuem uma 

distribuição de energia potencial não uniforme, além da possibilidade de existência de interação 

lateral entre as moléculas de adsorvato adsorvidas na superfície do adsorvente (LIU, 2015). 

Logo, em alguns casos as interações laterais adsorvato/adsorvato resultam em isotermas na 

forma de S ou em isotermas com mais de um patamar (KONDA et al., 2002; LIU, 2015), sendo 

necessário o uso de modelos de isoterma específicos que levam em consideração as interações 

laterais. 

3.7.1 Modelo de Hill-de Boer 

O modelo de isoterma de Hill-de Boer (1953) é empregado para descrever sistemas de 

adsorção que apresentam interações laterais entre os adsorvatos adsorvidos na superfície do 

adsorvente. O modelo é descrito pela equação (3.26): 

 H e   
1 1

pK C ex c
  
 

     
  (3.26) 

onde KH (L mmol-1) é a constante de Hill-de Boer,  é a cobertura fracional (q Qmax
-1) e c 

(kJ mol- 1) é a constante relacionada à energia de interação entre as moléculas de adsorvatos 

adsorvidas na superfície do adsorvente. 

Quando a constante c possui um valor positivo indica a ocorrência de atração entre as 

moléculas de adsorvato, enquanto o valor negativo indica uma interação lateral de natureza 

repulsiva. Quando não ocorrer interação entre as moléculas de adsorvato adsorvidas na 

superfície do adsorvente o valor de c é igual a 0 e a isoterma de Hill-de Boer reduz-se a isoterma 

de Volmer (DO, 1998; HAMDAOUI e NAFFRECHOUX, 2007). 
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3.7.2 Modelo de Fowler-Guggenheim 

O modelo de Fowler-Guggenheim (1939) considera a interação lateral entre moléculas 

adsorvidas. Este modelo de isoterma é apresentado na equação (3.27): 

  FG e  
1

C exK p c
 


 


  (3.27) 

onde KFG (L mmol-1) é a constante de Fowler-Guggenheim,  é a cobertura fracional e c 

(kJ mol-1) é uma constante relacionada à energia envolvida na interação entre moléculas 

adsorvidas na superfície do adsorvente. 

A equação apresentada pelo modelo de Fowler-Guggenheim está entre as mais simples, 

ao considerar interações laterais. O calor de adsorção varia linearmente com o carregamento da 

superfície. Caso a interação entre as moléculas adsorvidas seja atrativa, c > 0, haverá então um 

aumento da energia de adsorção, na forma de calor, devido ao carregamento da superfície, pois 

ocorre o aumento no número de interações entre moléculas. Mas caso a interação entre os 

adsorvatos adsorvidos na superfície do material adsorvente seja repulsiva, c < 0, ocorrerá uma 

diminuição da energia de adsorção, na forma de calor, com o carregamento da superfície. 

Quando não ocorrer nenhum tipo de interação entre as moléculas adsorvidas, c = 0, e a equação 

irá se reduzir a equação de Langmuir (DO, 1998; HAMDAOUI e NAFFRECHOUX, 2007). 

3.7.3 Análise do gráfico de Scatchard 

A análise do gráfico de Scatchard (1949), também denominado de modelo de sítios-

orientados independentes, é um método que possibilita a obtenção de informações referentes a 

afinidade dos sítios de ligação do adsorvente com o adsorvato. A equação de Scatchard é 

proveniente de transformações da equação de Langmuir e é apresentada na equação (3.28).  

 e
e

e
máx

q
Q b q b

C
    (3.28) 

onde qe (mmol g-1) e Ce (mmol L-1) representam a capacidade de adsorção e concentração no 

equilíbrio, respectivamente, enquanto Qmáx (mmol g-1) e b (L mmol-1) são parâmetros referentes 

a isoterma de adsorção de Langmuir. 

O gráfico de Scatchard, qe/Ce contra qe, apresenta informações relevantes sobre o 

processo de adsorção, o valor de qe/Ce pode ser considerado como um valor de qe normalizado, 

logo ao se obter o gráfico de Scatchard o efeito da concentração é teoricamente eliminado, o 
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que permite atribuir a linearidade do gráfico ao tipo de interação entre o adsorvato e o 

adsorvente. Os gráficos de Scatchard que apresentam desvio da linearidade geralmente indicam 

a presença de mais de um tipo de sítio de adsorção, os quais podem ser classificados em sítios 

de adsorção de baixa afinidade (L) ou de alta afinidade (H), enquanto a linearidade do gráfico 

mostra que os sítios de adsorção são idênticos e independentes (ANIRUDHAN e 

SUCHITHRA, 2010; GEZICI et al., 2007). Portanto, se o gráfico é linear e possui uma 

inclinação negativa, a interação entre o adsorvato e os sítios de adsorção do adsorvente segue 

os pressupostos do modelo de Langmuir (KUCUKOSMANOGLU et al., 2006). 

3.8 Isotermas de adsorção multicomponente  

Os sistemas de adsorção adotados para o tratamento de águas e efluentes lidam 

invariavelmente com a presença de mais de um componente, que necessitam ser removidos. 

Vários modelos de isoterma foram modificados e estendidos de forma a atender a essa 

necessidade. Como a maioria dos modelos multicomponente são preditivos ou semipreditivos, 

os parâmetros obtidos nos sistemas monocomponente são de extrema relevância para alimentar 

tais modelos quando se trabalha com sistemas multicomponente, ajudando a prever o 

comportamento do sistema, ou seja, a interferência de um ou mais adsorvatos na adsorção de 

outro adsorvato específico (KOUYOUMDJIEV, 1992). 

3.8.1 Teoria da Solução Adsorvida Real (RAST) 

O modelo RAST é uma extensão da Teoria da Solução Adsorvida Ideal (IAST). O 

modelo IAST descreve adequadamente sistemas de adsorção que apresentam comportamento 

ideal. Ele é baseado na suposição de que todos os componentes presentes em uma mistura, 

como os solutos adsorvidos, possuem um comportamento ideal de acordo com a lei Raoult, a 

qual não considera a interação entre eles, sendo que os valores dos potenciais químicos para 

cada adsorvato adsorvido na superfície do adsorvente e cada adsorvato presente na solução 

líquida são equivalentes e a pressão de espalhamento (definida como a diferença entre as 

tensões superficiais referentes às interfaces sólido/solvente e sólido/solução) é constante para 

todos os componentes de uma mistura (JADHAV e SRIVASTAVA, 2013). Por outro lado, o 

modelo RAST assumi a hipótese de que os adsorvatos adsorvidos na superfície do adsorvente 

exibem desvios do comportamento ideal, o que é antagônico ao que o modelo IAST presume 

(MYERS; PRAUSNITZ, 1965; RADKE; PRAUSNITZ, 1972).  
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Considerando o sistema de adsorção ideal, a equação básica que indica a equivalência 

entre o potencial químico do adsorvato presente na solução e do adsorvato adsorvido na 

superfície do adsorvente para cada componente é apresentado na equação (3.29): 

  , ,   1,2,o
i i iC C T P x i N      (3.29) 

Para um sistema de adsorção não ideal, a equação (3.29) pode ser modificada obtendo-

se a equação (3.30), a qual é dependente do coeficiente de atividade do componente adsorvido. 

  , ,   1,2,o
i i i iC C T P x i N      (3.30) 

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

de cada soluto presente na solução líquida , Ci
0 é a concentração de adsorvato na solução líquida 

em equilíbrio com a capacidade de adsorção (qe,i
0) (mmol g-1) resultante do sistema 

monocomponente, P (Pa) pressão, T (K) temperatura, Ψ é a pressão de espalhamento, γi é o 

coeficiente de atividade do componente adsorvido e xi é a fração molar de cada componente 

adsorvido na superfície do adsorvente, a qual é apresentada na equação (3.31) (JADHAV e 

SRIVASTAVA, 2013; TEODORO et al., 2017): 
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    (3.31) 

Para um sistema de adsorção bicomponente:  

 1 2
0 0

T e,1 e,2

1 x x

q q q
    (3.32) 

onde qT (mmol g-1) é a capacidade de adsorção total do adsorvente relativa aos componentes 1 

e 2, q0
e,1 e q0

e,2 (mmol g-1) são as capacidades de adsorção no equilíbrio para o componente 1 e 

2 na fase sólida, respectivamente, e x1 e x2 representam as frações adsorvidas do componente 1 

e 2 na fase sólida. 

Para um sistema não ideal, o carregamento total da superfície do adsorvente a uma 

temperatura constante pode ser determinado pela equação de Gibbs-Duhem como está 

apresentado na equação (3.33):  
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Rearranjando a equação (3.33) para um sistema de adsorção binário, têm-se: 
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  (3.34) 

A pressão de espalhamento de cada adsorvato é constante a uma temperatura constante, 

por exemplo, П1
0 = П2

0 para um sistema de adsorção binário. Portanto, a pressão de 

espalhamento reduzida é definida na equação (3.35). 
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      (3.35) 

onde A (m2 g-1) é a área superficial específica por unidade de massa de adsorvente, R (J K-

1 mol- 1) é a constante dos gases ideais, T (K) é a temperatura absoluta, C0
e,i é a concentração 

no equilíbrio de cada componente na solução líquida em sistemas monocomponente, q0
e,i (mmol 

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

A fração molar total adsorvida na fase sólida para o sistema de adsorção é apresentada 

na equação (3.36). 

 T
1

N

i
i

x x


   (3.36) 

onde xT é a fração molar total adsorvida na fase sólida em um sistema multicomponente. 

Para um sistema binário, a fração molar é definida pela equação (3.37). 

 T 1 2 1x x x     (3.37) 

O modelo RAST é constituído por um conjunto de N equações que permite estimar o 

coeficiente de atividade em função da temperatura e pressão de espalhamento, como mostra a 

equação a seguir. 

  0 , ,  1,2,...,i i T P i N      (3.38) 
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As equações podem ser derivadas da energia livre de Gibbs de excesso da mistura 

(GEX), que está relacionada ao coeficiente de atividade do componente i como apresentado na 

equação a seguir (ERTO et al., 2012): 

 EX

1

ln
N

i i
i

G RT n 


    (3.39) 

onde ni indica o número de moles adsorvidos do componente i. 

Considerando a equação (3.39) como uma função do total de moles adsorvidos (nT), 

temos a equação (3.40). 
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    (3.40) 

Os coeficientes de atividade individuais estão relacionados a GEX como mostrado na 

equação seguir: 
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  (3.41) 

Para resolver o modelo RAST os coeficientes de atividade da fase adsorvida podem 

ser obtidos, por meio do modelo de equilíbrio vapor–líquido de Wilson. Sendo a expressão de 

GEX dada pela equação a seguir: 
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      (3.42) 

onde ᴧij é o parâmetro ajustável e ᴧij = 1, quando i = j. 

A modificação da expressão da energia livre de Gibbs de excesso da mistura consiste 

na inclusão da dependência do coeficiente de atividade em relação a temperatura, capacidade 

de adsorção do adsorvente e da pressão de espalhamento reduzida. O modelo dependente da 

pressão de espalhamento (SPD) para adsorção em superfícies heterogêneas é apresentado na 

equação (3.43). 

  EX

1 1

1 exp( ln
N N

i j ij
i j

G c x x
 

 
       

 
    (3.43) 

onde c é um parâmetro ajustável. 
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As equações (3.44) e (3.45) apresentam as equações de Wilson modificadas para um 

sistema de adsorção binário que incluem a dependência dos coeficientes de atividade com a 

pressão de espalhamento, as quais são obtidas pela combinação das equações (3.41) e (3.43). 

   1 2 21
1 1 2 12

1 2 12 1 21 2

ln 1 exp( ) 1 ln( )
x x

c x x
x x x x


    

                    
  (3.44) 

   1 12 2
2 1 21 2

1 2 12 1 21 2

ln 1 exp( ) 1 ln( )
x x

c x x
x x x x


    

                    
  (3.45) 

Segundo Erto et al.(2012), quando a correlação feita por meio de análise de regressão 

linear dos parâmetros da equação de Wilson modificada, γi e γj, não resultar em uma reta com 

elevado coeficiente de determinação, as aproximações descritas nas equações (3.46) e (3.50) 

podem ser utilizadas para obtenção do valor γj a partir do valor γi, também por meio de regressão 

linear. 

 j
j i

i i

bxa

x x
     (3.46) 

Sendo a e b obtidos a partir das equações a seguir: 
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onde CT indica concentração total de soluto e C0
i e C0

j é a concentração de adsorvato na solução 

líquida em equilíbrio com a capacidade de adsorção (qe,i
0) (mmol g-1) resultante do sistema 

monocomponente. 

Considerando à elevada porcentagem de remoção dos solutos presentes na fase líquida 

pelo adsorvente, para o qual todos os solutos inicialmente presentes na solução, são transferidos 

para o adsorvente no equilíbrio, implica que (ERTO et al., 2012): 
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onde C0,i e C0,j indica a concentração inicial de cada componente i e j presente na solução 

líquida.  

A partir desta aproximação, pode-se considerar que: 

 constantej
j

j i

q
x

q q
 


  (3.50) 

Essas considerações implicam que a equação (3.46) representa uma relação linear entre 

os coeficientes de atividade, ao se obter um gráfico γj contra γi. 

3.8.1.1 Solução do modelo RAST 

A determinação do balanço de massa para cada adsorvato é obtida por meio da soma do 

material presente na fase sólida e na fase líquida em equilíbrio, que deve ser equivalente à 

concentração inicial de adsorvato na fase líquida (TEODORO et al., 2017a): 

 
0, e, e,i i i

w
C C q

V
    (3.51) 

onde w (g) é a massa de adsorvente BAT e V (L) é o volume da fase líquida. 

Para o cálculo da pressão de espalhamento será utilizado o modelo de Sips. 

A pressão de espalhamento reduzida do componente i para a isoterma de adsorção de 

Sips é obtida pela equação (3.52).  
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          (3.52) 

O balanço de massa de um componente i na fase líquida de um sistema multicomponente 

é apresentado na equação a seguir. 
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   (3.53) 

A concentração no equilíbrio do componente i na fase líquida do sistema 

multicomponente é calculada de acordo com a equação (3.54). 

 0
e,i e,i iC C x   (3.54) 
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A determinação da capacidade de adsorção no equilíbrio, referente ao componente i para 

um sistema multicomponente pode ser realizada por meio da equação a seguir: 
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x
q x q
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   (3.55) 

A obtenção da concentração de equilíbrio do componente i em função de Ψi é possível 

pelo rearranjo da equação (3.52), resultando na equação (3.56). 
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         (3.56) 

3.8.2 Modelo de cinética multicomponente de Corsel 

Os modelos de cinética comumente utilizados nos sistemas monocomponente não são 

capazes de modelar adequadamente os sistemas bicomponente, pois esses modelos não 

consideram a influência de um componente i na adsorção do componente j e vice-versa. 

Portanto, foi utilizado o modelo de Corsel et al., (1986) proposto para estudar a adsorção de 

proteínas. 

Corsel et al., (1986) em seus estudos sobre a cinética de adsorção de três proteínas 

distintas em uma dupla camada de fosfolipídio mostraram que o valor da constante de 

velocidade de adsorção intrínseca, , é dependente da concentração de proteínas adsorvidas 

e que o valor de	  decai exponencialmente com o aumento da concentração (Г) na superfície. 

Corsel et al., (1986), a partir destes resultados, mostraram que esse comportamento é resultante 

de interações entre as proteínas adsorvidas, o que explica os diferentes tipos de adsorção a partir 

de distintas diluições de plasma. 

A introdução das constantes de velocidade de adsorção e dessorção dependentes da 

capacidade de adsorção normalizada pela área superficial (Г), incluindo os desvios do 

comportamento ideal previsto por Langmuir, resulta no seguinte conjunto de equações 

(CUYPERS et al. 1987). 

           app app

max bon off
 

d
t k t c k t

dt
           (3.57) 

sendo, 

         app int int

maxon on on
  /k k D D k         (3.58) 
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e, 

         app int int

maxoff off on
  /k k D D k         (3.59) 

onde Г(t) (mmol m-2) é a concentração superficial do soluto dependente do tempo, k(Г)on 

(L mmol-1 min-1) é a função de velocidade de adsorção, k+1 (L mmol-1 min-1) é a constante 

intrínseca de velocidade de adsorção, k (Г)off é a função de velocidade de dessorção, k-1 (min-1) 

é a constante intrínseca de velocidade de dessorção, cb (mmol L-1) é a concentração do soluto 

na fase líquida, D (m2 min-1) é a constante de difusão do soluto, δ (m) é a espessura da camada 

não agitada de água envolvendo as partículas do adsorvente. 

Os valores de e  podem ser aproximados por meio de relações 

exponenciais como mostram as equações (3.60) e (3.61). 

  int

1on
k k e  

    (3.60) 

  int

1off
k k e  

    (3.61) 

onde α e ß são respectivamente as constantes de interação de adsorção e dessorção das partículas 

do soluto. 

Observou-se a partir de experimentos de adsorção que a quantidade total de soluto 

adsorvido deve ser considerada nestas relações como mostra a equação (3.62), a qual leva em 

consideração a mistura de adsorvatos. 

 1 2    (3.62) 

A constante de associação de equilíbrio, Ka é definida por Ka =	 / . Usando 

as equações (3.58), (3.59) e (3.61), Ka pode ser escrito como mostrado na equação (3.63). 

 
int app
on on
int app
off off

a

k k
K Ke

k k
      (3.63) 

onde γ = α +β e K = k+1/k-1 é a constante de associação em baixas coberturas superficiais.  

Em equilíbrio, tem-se que 0, e considerando a equação (3.57), obtém-se a 

equação (3.64).  
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  (3.64) 

Considerando-se dois componentes presentes na mistura, obtém-se a equação (3.65). 

   1 eq 2 eq

eq 1,eq 2, 1 1,b 2 2,b max eq  eq K e c K e c                (3.65) 

Sabendo-se que os parâmetros K1, K2, γ1, γ2, c1,b, c2,b e Гmax estão relacionados é possível 

calcular Гeq. Por meio do valor de Гeq pode-se calcular os valores de Г1,eq e Г2,eq. Desta forma, 

a equação (3.65) pode ser rearranjada como apresentado na equação (3.66). 

 1 2 eq( )1,eq
1 1,b 2 2,b

2e,q

( ) / ( )K c K c e    
   

   (3.66) 

A equação (3.66) mostra que a razão entre os solutos adsorvidos é dependente de Гeq. 

3.9 Calorimetria de titulação isotérmica (ITC) 

A calorimetria de titulação isotérmica (ITC) é uma técnica que permite determinar 

parâmetros físico-químicos associados a interação entre moléculas e a superfície de um sólido, 

sendo uma ferramenta relevante no estudo dos processos moleculares que ocorrem durante a 

adsorção. Quando uma molécula é adsorvida sobre a superfície de um adsorvente, pode ocorrer 

liberação ou absorção de energia na forma de calor resultante do rompimento e formação de 

novas interações intermoleculares. Portanto, essa energia resultante da modificação da 

constituição de uma solução pode ser quantificada por meio de um calorímetro, em um 

procedimento de titulação a temperatura e pressão constantes (CROWE e CAMPBELL, 2011; 

GROLIER e DEL RÍO, 2012). 

O calorímetro de titulação isotérmica é um dispositivo constituído de duas celas, uma 

de referência contendo água ou solução tampão e outra com a solução de estudo mais o material 

sólido adsorvente. Desta forma, os experimentos são realizados por meio do procedimento de 

titulação, em que uma seringa adiciona o titulante à cela de amostra passo a passo em volumes 

de injeção fixos, em intervalos de tempo predeterminados no decorrer do experimento. 

A mistura das soluções na cela da amostra pode levar a liberação ou a absorção de 

energia na forma de calor, que é detectado por termopilhas localizadas entre a cela de referência 

e amostra. Pois, a energia na forma de calor que flui por meio das termopilhas ocasiona em uma 

diferença de potencial elétrico. Sendo os valores da energia liberada ou absorvida na forma de 

calor determinado por integrações das deflexões ocorridas a partir da linha base na curva de 
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potência contra tempo (MAGESTE, 2012). Como o procedimento de titulação no interior da 

cela calorimétrica ocorre em condições de pressão e temperatura constantes, a energia na forma 

de calor relacionada ao processo é numericamente igual a variação da entalpia de adsorção 

(∆adsH). Desta forma, pode-se obter a ∆adsH relacionada ao processo que ocorre entre 

adsorvato/adsorvente. 
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4 Material e métodos 

4.1 Material 

O anidrido trimelítico foi adquirido da empresa Sigma-Aldrich (Brasil). A acetona e a 

N,N-dimetilacetamida (DMAc) foram adquiridas da empresa Vetec (Brasil). Álcool 

isopropílico, piridina, corante Auramina-O (C.I. 41000; C17H22N3Cl), corante Safranina-T 

(C.I.50240; C20H19ClN4), ácido cítrico (C6H8O7), hidróxido de sódio (NaOH) e ácido clorídrico 

(HCl) foram adquiridos da empresa Synth (Brasil). O papel de filtro quantitativo, JP-41, foi 

adquirido da empresa JProlab (Brasil). 

4.2 Síntese do material adsorvente 

O bagaço de cana utilizado foi coletado na região de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

A secagem do bagaço de cana foi realizada ao ar livre por um período de uma semana. O bagaço 

de cana contendo aproximadamente 10% de umidade foi moído em um moinho de facas. Após 

a moagem o bagaço de cana foi classificado granulometricamente em um agitador 

eletromagnético (Bertel, modelo 2723, Caieiras, SP, Brasil), utilizando um sistema de três 

peneiras compostas de telas de 10 (1,68 mm), 60 (0,251mm), 100 (0,152 mm) mesh. A fração 

retida na peneira de 60 mesh foi coletada e transferida para um béquer de 5 L e suspensa em 

água destilada a uma temperatura de 70°C por 1 h, mediante agitação, afim de remover os 

compostos solúveis em água. Logo após, o bagaço de cana foi transferido para um funil de placa 

porosa (porosidade 3), lavado com água destilada, acetona e seco em estufa a 90°C por 2 h. 

Para remover os extrativos e os compostos fenólicos (oriundos da degradação da lignina durante 

a moagem), o bagaço de cana foi transferido para um aparelho Soxhlet e lavado a quente com 

uma mistura de hexano/etanol (1:1, v/v) por um período de 4 h, e em seguida foi seco em estufa 

a 90ºC (RAMOS, et al., 2015). 

4.2.1  Modificação química do bagaço de cana com anidrido trimelítico 

A síntese do bagaço de cana modificado com anidrido trimelítico foi realizada conforme 

a metodologia proposta por Ramos et al. (2015). Para a modificação química do bagaço de cana 

o mesmo foi lavado com acetona em funil de Büchner de vidro com placa porosa para retirada 

de umidade, transferido para uma placa de Petri e seco em estufa juntamente com as vidrarias 

utilizadas na síntese (balão de fundo redondo de 50 mL, tampa de vidro, condensador de bolas, 
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barra magnética, espátula de metal e pipeta graduada de 20 mL) por aproximadamente 1 h a 

uma temperatura de 90°C.  

Após a secagem, os materiais foram transferidos para um dessecador até atingirem a 

temperatura ambiente. Em seguida foram pesados diretamente no balão de fundo redondo cerca 

de 12,00 g de bagaço de cana e 48,00 g de anidrido trimelítico. Posteriormente foram 

adicionados 90 mL de piridina anidra e 90 mL de DMAc anidra. Depois de adicionar os 

solventes, conectou-se o condensador de bolas ao balão e acoplou-se ao condensador um bulbo 

contendo cloreto de cálcio anidro, para manter a reação isenta de umidade. O sistema foi fixado 

em um suporte com garras sobre uma chapa aquecedora e agitadora, que continha um banho de 

óleo de canola e o balão foi parcialmente imergido nesse banho previamente aquecido a 100°C, 

onde permaneceu por 6 h sob agitação de 300 rpm. 

Decorrido o tempo de reação programado, a suspensão contendo o bagaço de cana 

modificado com anidrido trimelítico (BAT), solventes e anidrido não consumido foi deixada 

para esfriar por cerca de 30 min e em seguida foi transferida para um béquer contendo álcool 

isopropílico, permanecendo sob agitação magnética. Depois do tempo de agitação, a suspensão 

foi vertida em um funil de Büchner de placa porosa, para a lavagem do material na seguinte 

sequência com: álcool isopropílico (480 mL), H2O destilada, solução de ácido clorídrico 

0,01 mol L-1 (para retirar a piridina), H2O destilada, sendo o sistema de filtração a vácuo e, por 

último adicionou-se isopropanol (240 mL). Após a lavagem, o material foi seco a 90°C durante 

cerca de 2,5 h, transferido para um dessecador para esfriar e depois pesado para realizar a 

determinação do ganho de massa.  

4.3 Caracterização do material adsorvente  

4.3.1  Determinação de ganho de massa 

A porcentagem de ganho de massa foi determinada pelo aumento de massa do bagaço 

de cana após a reação de modificação quando comparado à massa do bagaço de cana usada 

inicialmente, ambos em base seca. A equação utilizada é apresentada a seguir: 

   f i

i

/ %  100
m m

GM
m

 
  
 

  (4.1) 

onde mf (g) é a massa final de bagaço de cana modificado e mi (g) é a massa inicial de bagaço 

de cana, ambos em base seca.  



47 
 

 
 

4.3.2  Grau de funcionalização  

A quantidade de funções ácido carboxílico introduzidas por grama de material 

modificado por meio da reação de esterificação foi determinada por retrotitulação. O material 

BAT foi previamente seco em estufa a 90°C por 1 h e após o tempo de secagem foram pesadas 

massas de aproximadamente 100 mg de material em frascos Erlenmeyer de 250 mL. Esse 

procedimento foi realizado em triplicata. Após a pesagem foram adicionados 100,0 mL de 

solução aquosa de NaOH padrão (0,0100 mol L-1) e os frascos foram colocados sob agitação 

mecânica a 25°C por 1 h a 130 rpm. Posteriormente separou-se as suspensões por filtração 

simples usando papel de filtro JP-41 e pipetaram-se 3 alíquotas de 20,00 mL para frascos 

Erlenmeyer de 125 mL, e estas foram tituladas com solução aquosa de HCl padrão 

(0,0100 mol L-1), usando-se a fenolftaleína como indicador (KARNITZ et al. 2007). A 

quantidade de funções ácido carboxílico (nCOOH) foi obtida usando a equação (4.2): 

      NaOH NaOH HCl HCl1
COOH

mat

 5   
/ mmol g  

C V C V
n

m
     

  
 

  (4.2) 

onde CNaOH (mmol L-1) é a concentração da solução de NaOH, CHCl (mmol L-1) é a concentração 

da solução de HCl, VNaOH (L) é o volume de solução de NaOH, VHCl (L) é o volume de HCl 

gasto na titulação do excesso de NaOH não reagido e mmat (g) é a massa de BAT utilizada. O 

fator 5 está relacionado à alíquota retirada para ser titulada (20,00 mL) em relação ao volume 

total (100,0 mL). 

4.3.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A morfologia de BC e do adsorvente BAT antes e após a adsorção dos corantes foi 

examinada em um microscópio Vega 3 SB SEM (Tescan/Oxford Instruments) equipado com 

um filamento de tungstênio a uma voltagem variando de 10 a 20 keV e detector de elétrons 

secundários (SE). O adsorvente foi previamente seco em estufa a 70°C por 1 h e disperso na 

forma de pó sob um porta amostra de alumínio, sendo recoberto por metalização com ouro sob 

alto vácuo em uma metalizadora modelo Q150R ES (Quorum Technologies). 

4.3.4 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) 

A superfície do adsorvente BAT carregada com os corantes auramina-O (AO) e 

safranina-T (ST) foi mapeada em um microscópio eletrônico de varredura equipado com EDX 

(Tescan/Oxford Instruments, modelo Vega3 SB SEM-EDS) com uma voltagem de filamento 

variando de 10 a 20 keV e detector de elétrons retro-espalhados (BSE). Os adsorventes 
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carregados com os corantes foram previamente secos em estufa à 70oC por 1 h. Cerca de 100 

mg foram prensadas na forma de pastilha (13 mm usando 8 toneladas por 1 min). As amostras 

(pastilhas) foram metalizadas com uma fina camada de ouro utilizando um equipamento de 

revestimento modular de alto vácuo (Quorum Technologies, modelo Q150R ES). 

4.3.5 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 

Amostras de BC, BAT, BAT carregado com AO e ST e BAT após a dessorção dos 

corantes foram analisadas por espectroscopia FTIR no modo transmitância. As amostras foram 

previamente secas a 70°C por 1 h e logo após o resfriamento das mesmas pesou-se 1,0 mg de 

cada amostra e cerca de 100 mg de KBr de grau espectroscópico. As misturas foram maceradas 

a fim de homogeneizar a solução sólida. Em seguida, as amostras foram secas a 70°C por 1 h e 

prensadas em uma prensa hidráulica (Pike, modelo 181-1110) com 8 toneladas de pressão por 

1 min, formando-se pastilhas de 13 mm de diâmetro. Os espectros de FTIR foram gravados em 

um espectrômetro ABB Bomen MB 3000 FTIR (Quebec, Canadá) com resolução de 4 cm-1 a 

partir de 500 até 4000 cm-1 e 32 varreduras por amostra. 

4.3.6 Análise elementar de C, H e N (CHN) 

Os teores de C, H e N no material adsorvente, BAT, foram determinados em um 

analisador elementar CHNS/O Perkin Elmer 2400, localizado no Instituto de Química da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

4.3.7 Análise da superfície específica e da distribuição de poros do 

adsorvente BAT  

Os parâmetros relacionados a porosidade e a superfície específica de BAT foram 

determinados em um aparelho Nova-1200e da marca Quantachrome, que utiliza o princípio da 

adsorção de um gás na superfície de um sólido poroso. As propriedades texturais de BAT foram 

calculadas pelo método de Brunauer, Emmet e Teller (BET) (BRUNAUER et al., 1938) 

(relacionado com a superfície específica do material) e Barret, Joyner e Halenda (BJH) 

(BARRET et al., 1951) (relacionado com a distribuição do tamanho de poros). A amostra de 

BAT foi previamente seca a 70°C por 1 h e depois foi desgaseificada a 30°C durante um período 

de 24 h sob vácuo a 0,016 mmHg. A medida foi realizada usando N2 a 77,5 K, obtendo-se 

isotermas de adsorção/dessorção. A quantidade de N2 adsorvida e dessorvida em BAT foi 
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medida em uma vasta gama de pressões (P/P0 = 2 × 10-5 – 1,0), onde P é a pressão de equilíbrio 

e P0 é a pressão de saturação.  

4.3.8 Determinação do ponto de carga zero (pHPCZ) 

O pH de ponto de carga zero, pHPCZ, refere-se ao valor de pH em que a carga líquida da 

superfície do adsorvente é nula. O pHPCZ do BAT foi obtido a partir do método descrito por 

Noh e Schwarz (1990). Inicialmente foram preparadas soluções de NaNO3 (0,01 mol L-1) com 

valores de pH de 3, 6 e 11 usando soluções de HNO3 (0,1 mol L-1) e NaOH (0,1 mol L-1) para 

o ajuste de pH. Em seguida, 5 alíquotas de 20,00 mL da solução de NaNO3 com um determinado 

valor de pH (3, 6, e 11) foram transferidas para frascos Erlenmeyer de 125 mL. Logo após, 

foram adicionadas quantidades do material BAT para se obter suspensões de 0,05, 0,1, 0,5, 1,0 

e 2,0% (m v-1). As amostras foram submetidas à agitação mecânica de 130 rpm a 25°C por 24 h 

(Nova Ética, modelo 109/2) e o pH de equilíbrio foi medido usando um medidor de pH (Hanna 

Instruments, modelo HI 223) devidamente calibrado. 

4.4 Estudos de adsorção de AO e ST em BAT 

Os estudos de adsorção empregando o bagaço de cana quimicamente modificado (BAT) 

foram realizados em batelada em sistemas aquosos mono- e bicomponente constituídos de 

soluções de safranina-T e auramina-O. A adsorção foi avaliada em função da dosagem de 

adsorvente, do pH da solução, do tempo e da concentração inicial de corante. 

4.4.1 Estudo de adsorção monocomponente de AO e ST em BAT em função 

da dosagem de adsorvente 

O efeito da dosagem de adsorvente na remoção de corante foi analisado apenas em 

função da remoção do corante auramina-O. Inicialmente alíquotas de 100,0 mL da solução de 

AO foram adicionadas a frascos Erlenmeyer de 250 mL e termostatizadas a 25°C em uma 

incubadora (Tecnal, modelo TE-424) com agitação orbital por um período de 60 min. Massas 

de adsorvente de 10,0, 20,0, 30,0, 40,0, 50,0, mg foram previamente pesadas em 10 frascos 

cilíndricos (1,8 mm de altura × 2,2 mm de diâmetro) e adicionadas aos frascos Erlenmeyer, 

sendo mantidas sob agitação até alcançar o equilíbrio. Depois do tempo de agitação 

estabelecido, a suspensão foi centrifugada (centrífuga Marconi, modelo MA1810) a 3.000 rpm 

por 10 min para separação das fases sólida e líquida, sendo coletada somente a solução de 

corante sobrenadante. A concentração de AO na fase sobrenadante foi medida em um 

espectrofotômetro de UV-Vis (Biospectro, modelo SP-220) no comprimento de onda de 

máxima absorção em 432 nm. As soluções de concentração conhecida do corante foram 
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preparadas para construir uma curva analítica a partir da qual as concentrações de corante na 

fase sobrenadante foram determinadas. As capacidades de adsorção de BAT foram calculadas 

por meio da equação (4.3). 

 
 ,c ,c c

t
ad

i t
C C V

q
m

  
   (4.3) 

onde qt (mmol g-1) é a quantidade de corante (c+) adsorvida por unidade de massa de adsorvente 

BAT em um tempo t, Vc+
 (L) é o volume da solução de corante, Ci,c

+ e Ct,c
+ (mmol L-1) são as 

concentrações iniciais e em um tempo t, respectivamente, e mad (g) é a massa de adsorvente 

BAT. 

4.4.2  Estudo de adsorção monocomponente de AO e ST em BAT em 

função do pH da solução 

Foram preparadas soluções contendo os corantes AO e ST de concentração de 

0,374 mmol L-1 em solução tampão com diferentes valores de pH (3,13 tampão ácido 

cítrico/monocitrato de sódio, de 4,13 a 5,13 tampão monocitrato/dicitrato de sódio e 6,13 a 7,14 

tampão dicitrato /tricitrato de sódio), as quais foram adicionadas (100,0 mL) a frascos 

Erlenmeyer de 250 mL contendo cerca de 20 mg do adsorvente BAT. As amostras foram 

mantidas sob agitação (130 rpm) em incubadora termostatizada a 25°C por um período de 1440 

min. Após o tempo de agitação, cada suspensão foi submetida a centrifugação durante 10 min 

a 3.000 rpm para que ocorresse a decantação do adsorvente, sendo coletada somente a solução 

de corante sobrenadante com auxílio de uma micropipeta. A concentração dos corantes na fase 

sobrenadante foi determinada em um espectrofotômetro de UV-Vis nos comprimentos de onda 

de máxima absorção em 432 e 530 nm para AO e ST, respectivamente. Soluções de 

concentração conhecida dos corantes foram preparadas para construir curvas analíticas a partir 

das quais as concentrações dos corantes no sobrenadante foram determinadas. A faixa de 

concentração utilizada na obtenção da curva analítica para solução de AO em pH 2,13 foi de 

2,2 a 9,9 mg L-1 e em valores de pH de 4,13, 5,13, 6,13, 6,8 e 7,14 foi de 1,3 a 6,4 mg L-1. Para 

a solução de ST em valores de pH 2,13, 3,13, 4,13 e 5,13 a faixa de concentração empregada 

foi de 1,0 a 7,9 mg L-1 e em valores de pH de 6,13, 6,8 e 7,14 foi de 1,0 a 7,6 mg L-1. As 

capacidades de adsorção de BAT para ambos os corantes foram calculadas utilizando a equação 

(4.3). 
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4.4.3 Estudo de adsorção monocomponente de AO e ST em função da 

velocidade de agitação  

Foram preparadas soluções de corante AO e ST com concentração de 0,374 mmol L-1 

tamponadas em valor de pH 7,0. Amostras de 100,0 mL das soluções de corante foram 

transferidas para frascos Erlenmeyer de 250 mL e termostatizadas a 25°C em uma incubadora 

de agitação orbital, durante 1 h. Em seguida, adicionou-se amostras de STA (20 mg) pesadas 

em frascos de vidro cilíndricos (1,8 mm × 2,2 mm de diâmetro) a cada Erlenmeyer, os quais 

foram agitados em diferentes velocidades de agitação (60, 130 e 190 rpm) até o tempo de 

equilíbrio. Depois as fases sólida e líquida foram separadas por centrifugação e a concentração 

de corante no sobrenadante foi determinada como previamente descrito na Secção 4.4.1. 

4.4.4  Estudo de adsorção monocomponente de AO e ST em BAT em 

função do tempo de contato (cinética) 

Soluções dos corantes AO e ST de concentração 0,374 mmol L-1 foram preparadas e 

tamponadas em valor de pH 4,5 (tampão ácido cítrico/monocitrato de sódio) e pH 7,0 (tampão 

dicitrato/tricitrato de sódio). Alíquotas de 100,0 mL das soluções foram adicionadas a frascos 

Erlenmeyer de 250 mL e termostatizadas a 25oC em incubadora agitadora orbital por 1 h. 

Amostras de cerca de 20 mg de BAT previamente pesadas em pequenos frascos cilíndricos 

foram adicionadas aos frascos Erlenmeyer e mantidas sobre agitação de 130 rpm por tempos de 

contato para o sistema AO/BAT em valor de pH 4,5 de 20, 70, 110, 200, 320, 500, 600, 800, 

1000, 1300, 1600, 1900, 2200 e 2500 min, para o sistema AO/BAT em valor de pH 7,0 de 15, 

30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 300, 360, 540, 720, 1080, 1620, 860, 2040 e 2220 min, para 

o sistema ST/BAT em valor de pH 4,5 de 10, 30, 60, 90, 150, 180, 240, 300, 600, 720, 1200, 

1560, 1650, 1740 e 1900 min e para o sistema ST/BAT em valor de pH 7,0 de 10, 30, 60, 90, 

120, 150, 180, 360, 450, 540, 1080, 1320, 1440, 1560, 1740, 1920, 2160, 2820 e 3265 min. 

Após o tempo de agitação pré-determinado, cada suspensão foi centrifugada por 10 min a 

3.000 rpm para a decantação do adsorvente, sendo coletada somente a solução de corante 

sobrenadante. A concentração dos corantes na fase sobrenadante e a capacidade de adsorção de 

BAT foram determinadas como descrito na seção 4.4.1. 

Os modelos de pseudo primeira ordem (PPO), pseudo segunda ordem (PSO) e Elovich 

foram utilizados para modelar as curvas de adsorção dos corantes AO e ST em BAT em função 

do tempo de contato. Os resultados foram obtidos por meio de análise de regressão não linear 

utilizando o programa Microcal OringinPro 2015TM e foi utilizado o algoritmo de interação de 

Levenberg-Marquardt e um método de peso para o tratamento estatístico (Eq. (4.4)). Os pesos 
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são empregados para minimizar o valor de chi-quadrado (χ2) (Eq. (4.5)) de forma a se obter o 

melhor ajuste do modelo aos dados experimentais. Portanto, para determinar a qualidade da 

análise por regressão não linear e definir o melhor modelo que descreve a adsorção foram 

avaliados ambos os valores de chi-quadrado reduzido (χ2
red) (Eq. (4.6)) e do coeficiente de 

determinação (R2) (Eq. (4.7)) 

 
1

i
i

w
y

   (4.4) 

onde wi é o coeficiente de ponderação e yi representa o valor obtido experimentalmente. 
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onde ŷi é o valor estimado pelo modelo. 
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onde χ2
red é o chi–quadrado reduzido e υ é o número de graus de liberdade (υ = N - P), que 

depende do número de dados experimentais (N) e do número de variáveis (P) do modelo de 

PPO, PSO ou Elovich. 

Caso os valores estimados pelo modelo sejam próximos dos valores experimentais 

obtidos, o valor de χ2
red será pequeno, mas se os valores forem muito diferentes, o valor de χ2

red 

será elevado. Logo, um valor de χ2
red pequeno indica um melhor ajuste do modelo aos dados 

experimentais. 

O coeficiente de determinação foi calculado de acordo com a equação apresentada a 

seguir: 

 

2^

2
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i i
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y y
R

y y


  
  
  
 




  (4.7) 

onde ȳi é a média dos valores experimentais obtidos. 

Valores de R2 próximos a unidade indicam que o modelo se ajustou bem aos dados 

experimentais.  
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4.4.5 Isotermas de adsorção monocomponente de AO e ST em BAT  

Para o estudo da adsorção de AO e ST em função da concentração inicial, as 

concentrações utilizadas para soluções de corante AO tamponadas em valor de pH 4,5 

corresponderam a uma faixa de 0,094-1,254 mmol L-1 e para solução de AO tamponadas em 

valor de pH 7,0 foram de 0,056-1,091 mmol L-1. Para as soluções de corante ST tamponadas 

em valor de pH 4,5 a faixa de concentração utilizada foi de 0,037-0,500 mmol L-1 e para as 

soluções de ST tamponadas em valor de pH 7,0 as concentrações utilizadas foram 0,067-

1,139 mmol L-1. Alíquotas de 100,0 mL das soluções foram adicionadas a frascos Erlenmeyer 

de 250 mL e termostatizadas a 25°C em uma incubadora agitadora orbital por 1 h. Cerca de 

20 mg de adsorvente BAT foram pesadas em pequenos vidros cilíndricos e adicionadas às 

soluções de corante, as quais foram mantidas sob agitação (130 rpm) até atingir o equilíbrio 

(tempo de contato baseado nos dados dos estudos de cinética da seção 4.4.4). Os demais 

procedimentos foram realizados conforme descrito na Seção 4.4.1. 

Os parâmetros das isotermas foram obtidos utilizando o programa Microcal 

OriginProTM 2015 por minimização do chi-quadrado (χ2) e o programa MATLAB® 2015a 

(MathWorks Inc., Massachusetts). Para medir a qualidade da análise por regressão não linear e 

definir o modelo que melhor descreve a adsorção foram utilizados o coeficiente de 

determinação (R2) (Eq. (4.7)) e chi-quadrado reduzido (χ2
red) (Eq. 4.6 ), mas além destas funções 

de erro foi utilizada a soma dos resíduos dos quadrados (RSS) (Eq. (4.8)). 

 

2^

i iRSS y y
     
   

   (4.8) 

Valores de RSS próximos de zero indicam um melhor ajuste do modelo aos dados 

experimentais. 

4.4.6 Estudos de adsorção bicomponente de AO e ST em BAT em função 

do tempo e do pH da solução 

Os estudos de adsorção bicomponente em função do tempo e do pH da solução foram 

realizados conforme apresentado nas seções 4.4.2 e 4.4.4, sendo utilizada uma solução com 

concentração equimolar dos corantes AO e ST (0,374 mmol L-1), agitação de 130 rpm a 25°C 

e dosagem de BAT de 0,2 g L-1. O tempo de contato empregado para o estudo do pH da solução 

foi de 36 h, enquanto para o estudo em função do tempo foi utilizado um intervalo de 10 a 

2280 min. Para os cálculos das concentrações do sistema bicomponente, as absorbâncias são 
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consideradas aditivas, quando não há reação entre os solutos. As equações (4.9) e (4.10) 

mostram que a absorbância é uma propriedade aditiva de acordo com a lei de Beer-Lambert. 

 432 AO STA A A   (4.9) 

 530 AO STA A A    (4.10) 

onde AAO e AST são valores de absorbância medidos nos dois comprimentos de onda de máxima 

absorção (432 e 530 nm) para os corantes auramina-O e safranina-T, respectivamente. Os 

comprimentos de onda de absorção dos corantes AO e ST não apresentam coincidência dos 

máximos de adsorção e AO absorve fortemente em 432 e fracamente em 530, enquanto para o 

corante ST ocorre o inverso. Utilizando a lei de Lambert-Beer e suas propriedades aditivas, A 

= cl, considerando o valor de l igual a 1 cm, obtém se as seguintes equações: 

 432 432 AO AO 432 ST STA c c     (4.11) 

 530 530 AO AO 530 ST STA c c     (4.12) 

onde cAO e cST são as concentrações das soluções de corante auramina-O e safranina-T, 

respectivamente, 432AO e 530AO são as absortividades molares da solução de AO em 

comprimento de onda 432 nm e 530 nm, respectivamente. Enquanto 432ST e 530ST são as 

absortividades molares da solução de ST em comprimentos de onda 432 nm e 530 nm, 

respectivamente. Resolvendo as equações (4.11) e (4.12) simultaneamente temos as seguintes 

equações: 

 530 ST 432 432 ST 530
AO

432 AO 530 ST 530 AO 432 ST

A A
c

 
   





  (4.13) 

 432 AO 530 530 AO 432
ST

432 AO 530 ST 530 AO 432 ST

A A
c

 
   





  (4.14) 

Os valores dos coeficientes de absorção molar para AO e ST foram calculados por meio 

das medidas das absorbâncias das soluções monocomponente dos corantes AO e ST em 

diferentes concentrações. Medindo a absorbância da mistura nos comprimentos de onda 432 e 

530 nm é possível obter a concentrações dos dois componentes (BASSETT et al., 1981), o que 

possibilita a determinação da capacidade de adsorção do BAT para ambos os componentes por 

meio da Eq. (4.3). 



55 
 

 
 

4.4.7 Isotermas de adsorção bicomponente de AO e ST em BAT 

Foram preparadas soluções binárias de concentração equimolar dos corantes AO e ST 

em diferentes concentrações de corante variando de 0,006 a 0,265 mmol L-1para os estudos em 

valor de pH 4,5 (tampão monocitrato/dicitrato) e 0,013 a 0,713 mmol L-1 para os estudos em 

valor de pH 7,0 (tampão dicitrato de sódio/tricitrato de sódio). Alíquotas de 100,0 mL das 

soluções foram adicionadas aos frascos Erlenmeyer de 250 mL e termostatizadas a 25°C em 

incubadora agitadora orbital por 1 h. Massas de cerca de 20 mg do adsorvente BAT foram 

pesadas 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 4.4.5. 

4.4.8 Estudos de dessorção 

Para a realização dos estudos de dessorção, amostras do adsorvente do BAT de cerca de 

20 mg foram carregadas com corantes utilizando 100,0 mL de solução (0,374 mmol L-1 de AO 

e ST) tamponada em valor de pH 7,0 sob agitação de 130 rpm e temperatura de 25oC conforme 

o tempo pré-determinado nos estudos de cinética. Cada uma das amostras foi separada por 

filtração simples em papel de filtro e lavada com água destilada para retirar o excesso de 

corante. Em seguida, as amostras foram secas em estufa a 70°C por 6 h. A quantidade adsorvida 

foi determinada por espectrofotometria UV-Vis como descrito na seção 4.4.4. 

4.4.8.1 Cinética de dessorção  

Massas de cerca de 20 mg de amostra carregadas com cada um dos corantes foram 

colocadas em contato com 100,0 mL de solução de ácido clorídrico (0,01 mol L-1) e mantidas 

sob agitação de 130 rpm por diferentes intervalos de tempo (1, 3 e 6 h). Após os tempos de 

contato, o adsorvente foi separado da solução de dessorção por centrifugação a 3.000 rpm por 

10 min, e logo após coletou-se alíquotas dos sobrenadantes para determinação da concentração 

de corante por espectrofotometria UV-Vis. Depois de coletar as alíquotas da solução o 

adsorvente foi separado pelo processo de  filtração, lavado com água destilada e seco em estufa 

a 70°C por 6 h. 

A eficiência de dessorção, Edes, do sistema corante-adsorvente foi calculada usando a 

Eq. (4.15) (ALMEIDA et al., 2016): 
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onde Edes (%) é a eficiência de dessorção, Ce,c
+ (mmol L-1) é a concentração de corantes (c+) na 

solução de dessorção, V (L) é o volume da solução de dessorção, QT,max (mg g-1) é a capacidade 

de adsorção calculada no carregamento da superfície BAT antes do estudo de dessorção, m’BAT 

(g) é a massa de adsorvente BAT contida em mBAT,C
+, a qual indica a massa do material BAT 

carregado com c+ utilizado no estudo de dessorção. Para a determinação da massa de adsorvente 

BAT, m’BAT (g), contida em m BAT,C
+ utilizou-se a equação (4.16): 
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  (4.16) 

Simplificando a equação (4.16), obteve-se a equação (4.17): 
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  (4.17) 

onde mBAT,C
+ (g) é a massa do adsorvente BAT carregado com corante. 

4.4.8.2 Re-adsorção dos materiais dessorvidos 

Massas de cerca de 20 mg de amostra dessorvida foram colocadas em pequenos frascos 

cilíndricos e adicionadas aos frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 100,0 mL de solução de 

corante (0,374 mmol L-1) tamponada em valor de pH 7,0. Os demais procedimentos foram os 

mesmos utilizados na seção 4.4.4. A eficiência de re-adsorção, RE, do adsorvente, para um ciclo 

de adsorção-dessorção-re-adsorção foi calculada utilizando-se a equação (4.18): 

 
RE,max

T,max

100
Q

RE
Q

 
   
 

  (4.18) 

onde RE (%) é a eficiência de re-adsorção, QRE,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. A QRE,max é calculada utilizando a equação (4.19): 

 
+ +c c

RE,max
BAT

' "m m
Q

m


   (4.19) 
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onde m’C
+(mg) é a massa de corante não dessorvida do adsorvente BAT após a dessorção, m”C

+ 

(mg) é a massa de corante adsorvida no estudo de re-adsorção. Os valores de m’C
+ e m”C

+ foram 

calculados usando as equações (4.20) e (4.21), respectivamente: 

   BAT desC BAT,C
'  ' 1 /100m m m E      (4.20) 

onde mBAT,C
+ é a massa de adsorvente carregada com corante e m’BAT é a massa de adsorvente 

presente em mBAT,C
+. O valor de m”C

+ foi calculado usando a equação (4.16): 

  +  C
'' i em C C V    (4.21) 

onde Ci e Ce (mg L-1) são as concentrações inicial e de equilíbrio do corante em questão. 

4.4.9 Calorimetria de titulação isotérmica 

Os experimentos de calorimetria de titulação isotérmica para determinação das 

mudanças de entalpia relacionadas a adsorção dos corantes AO e ST em BAT foram realizados 

em um nanocalorímetro de titulação isotérmica TAM III (TA Instruments, EUA) controlado 

por um programa TAM assistantTM, sendo os experimentos realizados em duplicata em uma 

temperatura de (25,0000 ± 0,0001)°C. Para os experimentos, foram preparadas soluções de 

corante AO (280 mg L-1) e ST (320 mg L-1) em solução tampão em valores de pH de 4,5 e 7,0 

para ambos os corantes. Cada sistema foi titulado na célula de amostra contendo inicialmente 

(i) 2,7 mL de solução tampão ou (ii) 2,7 mL de solução tampão citrato mais 1,35 mg de BAT. 

A cela de referência foi preenchida por 2,7 mL de solução tampão (pH 4,5 ou 7,0). As soluções 

utilizadas foram desgaseificadas durante 10 min antes dos experimentos. Um agitador de hélice 

agitou os sistemas na célula de amostra a 180 rpm durante o experimento. Injeções de 40 µL de 

solução de corante foram realizadas com a utilização de uma seringa Hamilton de 500 µL 

controlada por uma bomba de pistão. O tempo de intervalo entre duas injeções consecutivas foi 

de 35 min. As medições foram realizadas em valor de pH de 4,5 e 7,0, sendo obtido para cada 

sistema energia na forma de calor, em kJ, resultante de cada injeção i, que foi calculada a partir 

da integração dos gráficos de potência em função do tempo fornecidos pelo equipamento. A 

variação da entalpia de adsorção (ΔadsH), em kJ mol-1, foi determinada a partir da equação (4.22

).  
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onde qi,int e qi,dil são as energias absorvidas ou liberadas na célula de amostra com e sem o 

adsorvente BAT, respectivamente, na i-ésima injeção da solução de corante. O termo ni é a 

quantidade de corante em mol que foi adsorvida sobre o adsorvente para cada injeção. Para 

obtenção dos valores de ni foram utilizadas as isotermas de adsorção monocomponente obtidas 

para cada sistema.  

Além do experimento com o adsorvente BAT foi realizado um outro experimento de 

controle (branco), por meio da adição de tampão em tampão mais 1,35 mg de BAT, de forma a 

medir em cada injeção se o sinal obtido apresentava a mesma magnitude do ruído do 

equipamento. 

4.4.10 Cálculo dos parâmetros termodinâmicos da adsorção 

A variação da energia livre de adsorção (ΔadsG°) referente aos sistemas de adsorção 

estudados foi calculada por meio da equação (4.23). 

 ads ln aG RT K 
  (4.23) 

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). Os valores de Ka para os sistemas 

de adsorção foram calculados utilizando a equação (4.24). 

 
1

e

(1 mol L )a

b
K




  (4.24) 

onde γe é o coeficiente de atividade no equilíbrio e b (L mol-1) é a constante de Langmuir. 

Os valores de γe foram calculados utilizando a equação de Davies que é uma 

aproximação da lei de Debye-Hückel estendida, como sugerido por Liu (2009) e Ghosal e Gupta 

(2016). A equação de Davies mostra que o γe dos adsorvatos estudados é dependente da força 

iônica do meio, e que o valor de γe tende a ser menor que a unidade quando a concentração do 

adsorvato em solução é elevada (LIU, 2009). A equação de Davies é apresentada pela equação 

a seguir (LEVINE, 2004). 
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onde γe é o coeficiente de atividade no equilíbrio, z é a carga do corante (AO ou ST) na solução, 

que foi considerada como +1 para AO e ST em valor de pH 4,5 e 7,0 e μ (mol L-1) é a força 

iônica da solução. 

O cálculo do valor de γe pela aproximação de Davies é aplicável a forças iônicas até 

0,5 mol L-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 
 

5 Resultados e discussão 

5.1 Caracterização do BAT 

5.1.1 Determinação da porcentagem de ganho de massa (GM) e da 

quantidade de funções ácidas introduzidas no BC (nCOOH) 

A modificação do bagaço de cana-de-açúcar (BC) foi realizada por meio da reação de 

esterificação com o anidrido trimelítico, sendo utilizada a N,N-dimetilacetamida (DMAc) como 

solvente e a piridina (Pi) como solvente e catalisador. A rota de síntese proposta para obtenção 

de BAT é apresentada na Figura 5.1. Ressalta-se que o anidrido trimelítico não foi totalmente 

solúvel em piridina, sendo necessária a introdução de um co-solvente, a DMAc. 

Figura 5.1 - Rota de síntese proposta para a obtenção de BAT. 

 

O ganho de massa e a quantidade de funções ácido carboxílico introduzidas após a 

modificação química do BC com o AT obtidos neste trabalho e no estudo realizado por RAMOS 

et al. (2015), para fins de comparação, são apresentados na Tabela 5.1 

Tabela 5.1 - Ganho de massa e quantidade de funções ácidas introduzidas em BAT. 
GM (%) nCOOH (mmol g-1) Referência 

63,98 4,20 ± 0,10 Ramos et al. (2015) 

64,48 5,15 ± 0,10 Este trabalho 

Ao confrontar os valores obtidos neste trabalho para o ganho de massa e a quantidade 

de funções ácido carboxílico presentes em BAT com os valores relatados no estudo de Ramos 

et al (2015), observa-se que os resultados de ganho de massa são semelhantes, enquanto existe 

uma diferença de 22,6% em relação ao valor de nCOOH relatado por Ramos et al. (2015), o que 

pode estar relacionado a variação da composição do bagaço de cana, uma vez que, sua 

composição está relacionada ao tipo de solo, presença de micronutrientes no solo, regime 

pluviométrico, incidência de luz solar e etc. 
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5.1.2 Análise elementar de C, H e N 

A análise elementar foi realizada para o bagaço de cana (BC), material de partida, e para 

o bagaço de cana modificado (BAT). Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2- Resultados da análise elementar de C, H e N para BC e BAT. 
Material C (%) H (%) N (%) 

BC 46,56 5,09 0,30 

BAT 48,30 4,82 0,75 

O material BAT apresentou uma elevação da porcentagem de C e diminuição da 

porcentagem de H em comparação ao BC. O que mostra a inserção do grupo trimelitato (C= 

56,26% e de H =2,09%) na matriz do BC, pois o grupo trimelitato apresenta maior porcentagem 

de C e menor porcentagem de H quando comparado ao BC. Em relação a porcentagem de 

nitrogênio observada no BC é proveniente de proteínas sintetizadas pela célula vegetal durante 

o metabolismo da planta. Porém, o aumento da porcentagem de nitrogênio identificado em BAT 

quando comparado ao BC se deve principalmente à DMAc e a piridina que possivelmente não 

foram removidas por completo no processo de lavagem após a reação.  

5.1.3 Análise da superfície específica e da distribuição de poros no 

adsorvente BAT  

A Tabela 5.3 apresenta os resultados obtidos para as propriedades texturais de BC e 

BAT. O material BAT apresentou uma maior área superficial específica e um menor diâmetro 

dos poros quando comparado ao BC, o que está relacionado com as modificações químicas 

ocorridas. Segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) os materiais 

porosos podem ser classificados em microporosos quando apresentam diâmetro de poros < 20 

Å, mesoporosos quando o diâmetro de poros está entre 20 Å e 500 Å e macroporosos com 

diâmetro de poros > 500 Å (ROUQUEROL et al., 1994). Comparando o diâmetro do poro 

obtido na análise com os dados apresentados na literatura, observa-se que os poros presentes 

em BAT podem ser classificados como mesoporos, sendo, portanto BAT um adsorvente 

mesoporoso. 
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Tabela 5.3 - Resultados das propriedades texturais do adsorvente BAT. 

5.1.4 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 

O material sintetizado, BAT, e o bagaço de cana, BC, foram analisados por FTIR. Os 

espectros de BC e BAT são apresentados na Figura 5.2.  

Figura 5.2 - Espectro na região do infravermelho (FTIR) de BAT e BC. 
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Observando os espectros obtidos, verifica-se as modificações no espectro de BAT 

quando comparado com o espectro de BC. Dentre as mudanças ocorridas pode-se ressaltar a 

presença de uma banda mais larga entre 3300 e 3400 cm-1, correspondente ao estiramento da 

ligação O-H de grupos hidroxila de álcool e ácido carboxílico; uma banda em 2641 cm-1 

correspondente a dímeros de ácido carboxílico; uma banda forte em 1710 cm-1, a qual está 

relacionada ao estiramento do grupo carbonila de ácido carboxílico e éster conjugado; uma 

banda em 1492 cm-1 referente ao estiramento da ligação C=C do anel aromático do grupo 

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 14,157 39,593 1,50 ×10-2 513,7 21,2 

BAT 28,526 37,095 2,88 ×10-2 484,7 20,2 
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trimelitato; uma banda em 1280 cm-1 indicando o estiramento da ligação C-O da função éster 

conjugada e uma banda em 754 cm-1 referente a deformação fora do plano da ligação C-H 

presente no anel benzenoide 1,2,4-substituído da unidade trimelitato introduzida no bagaço de 

cana após a modificação química (PAVIA et al., 2010). 

Ao comparar o espectro de FTIR obtido neste trabalho com o apresentado por Ramos et 

al. (2015), observa-se a presença de bandas características referentes a adição do grupo 

trimelitato ao bagaço de cana, as quais indicam que a síntese do material adsorvente, BAT, foi 

realizada com sucesso. 

5.1.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

A Figura 5.3 apresenta as micrografias obtidas em microscópio eletrônico de varredura 

dos materiais BC e BAT ampliadas em 60 vezes (a) e (b) e em 500 vezes (c) e (d), 

respectivamente, e dos materiais BAO (bagaço de cana carregado com AO) e BST (bagaço de 

cana carregado com ST) ampliadas em 500 vezes (e) e (f), respectivamente. 

Analisando as micrografias de BC (60 mesh) apresentadas na Figura 5.3(a) e (c) é 

possível observar a presença de material fibroso danificado, sugerindo que o processo de 

moagem do BC desintegrou parcialmente as fibras. A Figura 5.3(b) mostra que as fibras do 

BAT possuem o mesmo comportamento, o que indica que a agitação e o intumescimento das 

fibras durante a reação química não ocasionou em mudanças perceptíveis nas micrografias. 

Comparando a Figura 5.3(d) com a Figura 5.3(e) e (f) observa-se que não ocorreram alterações 

significativas na superfície de BAT após o processo de adsorção, mas as superfícies BAO e 

BST apresentaram um aspecto mais ceroso em comparação com BAT antes da adsorção, o que 

pode estar relacionado com a formação de uma camada de moléculas AO e ST sobre a superfície 

do adsorvente (FERREIRA et al., 2015). 
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(a) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(b) 

Figura 5.3-Micrografias obtidas por MEV para o BC (a), BAT (b) com ampliação de 
60 vezes, BC (c) e BAT (d), BAO (e) e BST (f) com ampliação de 500 vezes 
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5.1.6 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) 

A técnica de EDX foi usada para avaliar a distribuição dos corantes AO e ST na 

superfície do adsorvente BAT. As Figuras 5.4(a) e (b) apresentam a distribuição dos corantes 

AO e ST na superfície do adsorvente BAT em sistemas monocomponente. Ao analisar a Figura 

5.4(a) e (b) observa-se que a distribuição dos corantes apresenta uma certa homogeneidade ao 

longo da superfície de BAT, apresentando um amplo recobrimento da superfície com poucas 

regiões onde as moléculas de corante não foram adsorvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Estudos de adsorção 

Nesta seção serão apresentados os estudos de adsorção dos corantes AO e ST em BAT 

em sistemas mono- e bicomponente.  

5.2.1 Efeito da dosagem de BAT na remoção de AO e ST 

A Figura 5.5 ilustra a remoção do corante AO em função da dosagem de BAT. 

(a) 

(b) (a) 

Figura 5.4 - Micrografias obtidas por MEV-EDX de BAT carregado com os corantes 
AO (a) e ST (b) 



66 
 

 
 

Figura 5.5 - Efeito da dosagem de BAT na adsorção de AO. 
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A porcentagem de remoção de AO aumentou com o aumento da dosagem de adsorvente, 

e esse comportamento deve-se ao aumento no número de sítios de adsorção disponíveis. Porém, 

a quantidade de AO adsorvida por unidade de massa de BAT (qe) diminuiu com a elevação da 

massa do adsorvente, o que está relacionado com a diminuição da razão entre 

adsorvato/adsorvente, que proporciona uma menor saturação ou grau de recobrimento da 

superfície de BAT. Teodoro (2015) obteve resultados semelhantes para adsorção de AO em 

celulose modificada com anidrido trimelítico. Fundamentado no resultado obtido, os estudos 

posteriores de adsorção foram realizados empregando uma dosagem de adsorvente de 

0,20 g L- 1, pois doses mais elevadas resultaram em uma diminuição da capacidade de adsorção 

e doses de 0,10 g L-1 são difíceis de manipular em escala de laboratório devido a massa de 

adsorvente ser muito reduzida (10 mg). 

5.2.2 Efeito da velocidade de agitação na adsorção de AO e ST em BAT  

A Tabela 5.4 apresenta o efeito da velocidade de agitação na remoção dos corantes AO 

e ST pelo adsorvente BAT. 

Tabela 5.4 - Efeito da velocidade de agitação na adsorção dos corantes AO e ST em BAT. 

Velocidade de 
Rotação (rpm) 

qe (mmol g-1) Remoção (%) 

AO ST AO ST 

60 0,71 ± 0,02 0,83 ± 0,02 43,48 ± 1,24 41,10 ± 1,17 

130 0,95 ± 0,00  1,32 ± 0,02 51,89 ± 0,06 58,92 ± 1,88 

190 1,05 ±0,01 1,47 ± 0,00 57,76 ± 0,81 68,78 ± 0,56 
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O aumento da velocidade de agitação resultou em um aumento nas capacidades de 

adsorção e de remoção de AO e ST, indicando que a agitação influenciou na distribuição do 

soluto no seio da solução e, possivelmente, contribuiu com a diminuição da camada limite em 

torno das partículas do adsorvente. Fontana et al. (2016) e Esmaeli et al. (2013) obtiveram um 

resultado semelhante no estudo da velocidade de agitação para adsorção do corante laranja 

solimax por bagaço de malte e para a adsorção do corante preto ácido 1 por macroalgas 

marinhas, respectivamente.  

A fim de padronizar as condições de operação para o processo de adsorção dos corantes 

AO e ST, a velocidade de 130 rpm foi escolhida para ser utilizada em estudos posteriores, 

evitando assim o desgaste excessivo dos equipamentos usados nos experimentos e também 

proporcionando uma economia de energia em uma possível aplicação dos dados obtidos em 

uma estação de tratamento de efluentes. 

5.2.3 Estudo de adsorção monocomponente dos corantes AO e ST em BAT 

em função do pH da solução. 

O efeito do pH da solução na adsorção dos corantes está relacionado com a protonação 

ou desprotonação tanto do adsorvente quanto dos corantes que se encontram em solução, o que 

influencia na carga superficial de ambos os componentes presentes no sistema e, portanto, nas 

interações que ocorrem no processo de adsorção entre adsorvato/adsorvente. 

A carga superficial de BAT está fortemente relacionada com o ponto de carga zero 

(PCZ). O PCZ encontrado para o adsorvente BAT foi de 3,16. Logo, valores de pH < 3,16 

indicam que os grupos carboxílicos presentes na superfície de BAT estão majoritariamente 

protonados e em valores de pH > 3,16 os grupos carboxílicos presentes na superfície de BAT  

estão majoritariamente desprotonados e a carga superficial líquida será então negativa. 

O pKa dos corantes é outro fator importante, o qual está relacionado com a estrutura de 

AO e ST conforme apresentado na Figura 5.6.  
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Figura 5.6 - Estrutura molecular da auramina-O (a) e safranina-T (b) 

 

Quando a solução aquosa apresenta pH < pKa, os corantes AO e ST apresentam 

estruturas protonadas, com AO apresentando uma carga positiva e ST duas cargas positivas. 

Para solução aquosa com valor de pH > pKa, a estrutura de AO é neutra e ST apresenta uma 

carga positiva em sua estrutura. 

A Figura 5.7 apresenta a capacidade de adsorção no equilíbrio (qe) de AO e ST em BAT 

em função do pH da solução na faixa de valores de pH de 3,1 a 7,1.    

Figura 5.7- Influência do pH da solução na adsorção dos corantes AO e ST em BAT. 
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Diante da influência do pH da solução no processo de adsorção dos corantes AO e ST 

em BAT, a Figura 5.7 mostra que a capacidade de adsorção em função do pH da solução 

aumentou com a elevação do valor do pH, o que sugeri a ocorrência de interações eletrostáticas 

no processo de adsorção. Em pH 3,1 é observada uma menor capacidade de adsorção de BAT 

para os corantes AO e ST, sendo que o pH < PCZ indica que os grupos carboxílicos presentes 

na superfície do BAT estão protonados, e o pH < pKa indica que as estruturas dos corantes 

apresentam carga positiva, sendo observado para AO a presença de uma carga positiva e para 

ST a presença de duas cargas positivas. Portanto, a protonação dos grupos carboxilatos na 

superfície do adsorvente BAT causou uma diminuição da capacidade de adsorção dos corantes 

por interação eletrostática, sugerindo que interações como ligação de hidrogênio, empilhamento 

π-π (π stacking) e dipolo-dipolo ocorreram no processo de adsorção. Em valores de pH 

superiores ao valor encontrado para o PCZ (3,16) notou-se uma elevação na capacidade de 

adsorção devido à forte atração eletrostática entre grupos carboxilatos carregados 

negativamente e moléculas de AO e ST carregadas positivamente. As capacidades de adsorção 

de AO e ST em BAT para os valores de pH entre 6,8 e 7,1 não apresentaram variações 

significativas. Logo, o pH 7,0 foi considerado como um pH que proporciona uma melhor 

interação entre corante/adsorvente. Contudo, além do pH ótimo obtido, o pH 4,5 também foi 

utilizado em estudos subsequentes, pois o pH usualmente utilizado no tingimento de fibras 

acrílicas (fibras com elevada fixação) com corantes básicos está entre 4,0 e 5,0. 

5.2.4 Estudo de adsorção monocomponente de AO e ST em BAT em função 

do tempo (cinética) 

O estudo da cinética de adsorção possuiu como finalidade a determinação do tempo de 

equilíbrio de adsorção dos corantes AO e ST em BAT. Os modelos de cinética de pseudo 

primeira ordem, pseudo segunda ordem e Elovich foram utilizados para modelar a adsorção dos 

corantes em BAT. Os modelos de Boyd e Weber e Morris foram usados na avaliação do 

mecanismo cinético de adsorção.  

A Figura 5.8 (a) e (b) apresenta gráficos de capacidade de adsorção (qt) contra o tempo 

(t), e as curvas ajustadas por cada modelo aos dados experimentais.  
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Figura 5.8 - Cinética de adsorção (a) AO em pH 4,5 e em pH 7,0, (b) ST em pH 4,5 e em pH 7,0 em 
BAT a 25°C e 130 rpm. 
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Por meio da análise dos dados apresentados na Tabela 5.5 e dos gráficos de capacidade 

de adsorção em função do tempo apresentados na Figura 5.8 (a) e (b), verificou-se que os 

modelos de cinética que melhor descreveram a cinética de adsorção para o corante AO em valor 

de  pH 4,5 e 7,0 foram os modelos de Elovich e PSO, respectivamente, pois apresentaram 

valores mais elevados para R2 e valores mais baixos para o χ2
red. Enquanto, a velocidade de 

remoção de ST em ambos os valores de pH (4,5 e 7,0) foi melhor descrita pelo modelo de 
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Elovich, que apresentou um maior valor para R2 e um menor valor para χ2
red em comparação 

aos modelos de PSO e PPO. Os modelos de Elovich e PSO sugerem que a quimiossorção possa 

ser o tipo de interação entre os corantes AO e ST e os sítios de adsorção de BAT. Porém, para 

afirmar que a quimiossorção é a interação predominante, uma análise da magnitude do valor da 

variação da entalpia de adsorção padrão é necessária, a qual será feita mais adiante.  

Tabela 5.5 - Resultados da análise por regressão não linear dos dados experimentais de adsorção de 
AO e ST em BAT em pH 4,5 e 7,0 a 25°C e 130 rpm. 

 

 

Parâmetros AO (pH 4,5) AO (pH 7,0) ST (pH 4,5) ST (pH 7,0) 

te (min) 
qe,exp (mmol g-1) 

1900 1620 1560 2160 
0,985 ± 0,004 1,119 ± 0,001 0,660 ± 0,000 1,322 ± 0,016 

Pseudo primeira ordem 

qe,est (mmol g-1) 0,858 ± 0,037 1,048 ± 0,035 0,616± 0,033 1,166± 0,059 

k1 (min-1) 0,007 ± 0,001 0,013±0,002 0,009±0,002 0,007 ± 0,001 

R2 0,7345 0,8972 0,8526 0,8634 

χ2
red  0,0166 0,0110  0,0134 0,0259 

Pseudo segunda ordem 

qe,est (mmol g-1) 0,922 ± 0,029 1,136 ± 0,022 0,667 ± 0,026 1,281 ± 0,050 

k2 (g mmol-1 min) 0,023 ± 0,004 0,017±0,002 0,0221 ± 0,004 0,007±0,001 

h (mmol g-1 min-1) (1,955 ± 0,369)×10-2 (2,193 ± 0,266)×10-2 (9,787 ± 2,471)×10-3 (1,148 ± 0,172)×10-2 

R2 0,8959 0,9724 0,9391 0,9384 

χ2
red 0,0065 0,0029 0,0055 0,0117 

Elovich 

t0 (min) 8,768 × 10-15 2,161 × 10-14 7,733 ± 3,509 15,868 ± 5,202 

β (g mmol-1) 7,624 ± 0,151 5,828 ± 0,368 8,531 ± 0,383 4,260 ± 0,190 

α (mmol g-1min-1) 0,108 ± 0,010 0,098 ± 0,024 0,023 ± 0,004 0,027 ± 0,004 

R2 0,9950 0,9402 0,9926 0,9915 

χ2
red  0,0003 0,0064 0,0007 0,0016 

Difusão intrapartícula 
1º estágio  

ki,1 (mmol g-1 min-1/2) 0,031 ± 0,006 0,062 ± 0,004 0,030 ± 0,002 0,050 ± 0,002 
C (mmol g-1) 0,253 ± 0,065 0,094 ± 0,032 0,062 ± 0,017 0,104 ± 0,023

R2 0,8781 0,9836 0,9808 0,9859
2º estágio   

ki,2 (mmol g-1 min-1/2) 0,010 ±0,001 0,026 ± 0,002 0,014 ± 0,000 0,018 ± 0,001
C (mmol g-1) 0,563 ± 0,023 0,501 ± 0,036 0,235 ± 0,007 0,561 ± 0,040

R2  0,9623 0,9680 0,9966 0,9722
Boyd 

B (1,46 ± 0,07)×10-3 (5,30 ± 0,28)×10-3 (2,36 ± 0,12)×10-3 (1,51 ± 0,03)×10-3

Di (m2 min-1) 2,311 × 10-12 8,391 × 10-12 3,736 × 10-12 2,390 × 10-12
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Analisando os dados apresentados na Tabela 5.5, ambos os corantes apresentaram maior   

capacidade de adsorção experimental no equilíbrio em valor de pH 7,0, o que sugere um 

processo de adsorção por interação eletrostática, entre a superfície do adsorvente BAT com os 

corantes AO e ST, como apresentado na Figura 5.9. 

O tempo de equilíbrio apresentado para o sistema de adsorção AO/BAT em valor de pH 

7,0 foi menor (1620 min) em comparação ao sistema AO/BAT em valor de pH 4,5 (1900 min), 

o que pode estar relacionado ao favorecimento das interações eletrostáticas entre 

adsorvato/adsorvente, pois o adsorvente em solução em valor de pH 7,0 se encontra 

majoritariamente desprotonado. No entanto, para o sistema de adsorção ST/BAT o resultado 

obtido foi o oposto, e, portanto, o maior tempo de equilíbrio foi apresentado em valor de pH 

7,0 (2160 min), o que mostra que a estrutura molecular do adsorvato influencia no processo de 

adsorção (HO e MCKAY, 2004). Logo, o tempo de equilíbrio não depende somente das 

propriedades físico-químicas do material adsorvente, mas também do adsorvato a ser removido 

do sistema. 

Figura 5.9 - Tipos de interação propostas para o processo de adsorção de (a) AO e (b) ST em BAT. 

 

Além dos modelos de cinética de pseudo primeira ordem, pseudo segunda ordem e de 

Elovich, o modelo de difusão intrapartícula foi usado para modelar os dados experimentais 
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obtidos com a finalidade de se obter maiores informações sobre o mecanismo de adsorção. A 

Tabela 5.5 apresenta os valores das constantes de difusão intrapartícula, ki, que são 

determinadas pelas inclinações das retas pertencentes a diferentes estágios, logo quanto maior 

a inclinação da reta maior será o valor de ki. Em relação aos corantes AO e ST, observa-se que 

em intervalos de tempo maiores ocorreu uma diminuição da constante de velocidade de 

adsorção devido principalmente à saturação dos sítios de adsorção, o que acarretou em uma 

menor disponibilidade de sítios livres dificultando, portanto, a aproximação e a consequente 

acomodação de mais moléculas de corante na superfície de BAT. Os valores de C presentes na 

Tabela 5.5 foram calculados por meio dos valores dos interceptos e podem indicar a espessura 

da camada limite, logo quanto maior o valor de C maior será o efeito da camada limite. 

Os gráficos do modelo de difusão intrapartícula, Figura 5.10 (a)-(d), apresentaram três 

estágios para o processo de adsorção.  

Figura 5.10 - Gráficos obtidos do modelo de difusão intrapartícula para adsorção dos corantes AO e ST 
em BAT (a) AO em pH 4,5, (b) AO em pH 7,0, (c) ST em pH 4,5 e (d) ST em pH 7,0 a 25°C e 130 rpm. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

 q
t
 AO pH 4,5

 Estágio 1
 Estágio 2
 Estágio 3

q t(m
m

ol
 g

-1
)

t1/2 (min1\2)

(a)

 



74 
 

 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 q
t
 AO pH 7,0

 Estágio1 
 Estágio 2
 Estágio 3

q t(m
m

ol
 g

-1
)

t1/2 (min1\2)

(b)

 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

q
t
 ST pH 4,5

 Estágio 1 
 Estágio 2
 Estágio 3

q t (
m

m
ol

 g
-1

)

t1/2 (min1\2)

(c)

 

 



75 
 

 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

 q
t
 ST pH 7,0

 Estágio 1
 Estágio 2
 Estágio 3 
 
 

q t (
m

m
ol

 g
-1

)

t1/2 (min1/2)

(d)

 

O primeiro estágio trata-se de um processo de adsorção rápido, o qual provavelmente é 

consequência de uma forte atração, podendo ser do tipo dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio 

e/ou interação eletrostática entre o corante e a superfície externa do BAT. O segundo estágio 

refere-se a uma adsorção gradual, que pode ser atribuída à difusão intrapartícula das moléculas 

dos corantes AO e ST nos poros do adsorvente BAT. O estágio final equivale ao alcance do 

equilíbrio de adsorção, ou seja, quando as moléculas de AO ou ST preenchem todos os sítios 

ativos de BAT. Além disso, os gráficos apresentaram uma característica multilinear e a primeira 

parte (1º estágio) dos mesmos não passaram pela origem, o que indica um processo de adsorção 

inicialmente controlado pela difusão no filme e, posteriormente, controlado pelo estágio de 

difusão intrapartícula até que o equilíbrio é estabelecido. Uma observação importante é que os 

gráficos de difusão intrapartícula obtidos para ambos os corantes apresentaram o mesmo 

comportamento independentemente do valor de pH da solução, indicando que para a difusão 

no filme e intrapartícula, o pH da solução não foi uma variável determinante. 

Além do modelo de difusão intrapartícula foi utilizado o modelo de Boyd no estudo do 

mecanismo cinético de adsorção dos corantes AO e ST em BAT. Os gráficos de Boyd para a 

adsorção de ambos os corantes em BAT em valor de pH 4,5 e 7,0 são apresentados na Figura 

5.11(a)-(d).  
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Figura 5.11 - Gráficos de Boyd obtidos para a adsorção dos corantes AO e ST em BAT (a) AO em pH 
4,5, (b) AO em pH 7,0, (c) ST em pH 4,5 e (d) ST em pH 7,0 a 25°C e 130 rpm. 
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A Tabela 5.5 apresenta as inclinações das retas (B), que foram obtidas das porções 

lineares dos gráficos, enquanto os coeficientes de difusão efetiva (Di) foram determinados com 

a utilização dos valores de B. Analisando os resultados obtidos, observa-se que os valores de B 

são próximos de zero e os gráficos de Boyd apresentaram linearidade no intervalo de adsorção, 

mas as retas não cruzaram a origem, sugerindo que a difusão no filme é a etapa limitante da 

adsorção de AO e ST em BAT. No entanto, ao observar os valores obtidos para ki,2 e ki,1 nota-

se que os valores de ki,2 foram menores do que ki,1 para os sistemas AO/BAT e ST/BAT em 
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ambos os valores de pH 4,5 e 7,0, logo a adsorção de AO e ST em valor de pH 4,5 e AO em 

valor de pH 7,0 é controlada pela difusão intrapartícula.  

5.2.5 Estudo das isotermas de adsorção monocomponente de AO e ST em 

BAT 

As isotermas de adsorção foram obtidas a partir do estudo da variação da concentração 

inicial dos corantes. Os modelos utilizados para descrever as características da adsorção no 

equilíbrio foram: Langmuir, Sips, Redlich-Peterson (R-P), Dubinin-Radushkevich (D-R), Hill-

de Boer, Fowler-Guggenheim. 

A Figura 5.12 (a)-(d) apresenta os gráficos de qe contra Ce para adsorção de AO e ST 

por BAT em valor de pH 4,5 e 7,0 e os curvas dos modelos de isoterma ajustadas aos dados 

experimentais. Os parâmetros obtidos da modelagem dos dados experimentais estão 

apresentados na Tabela 5.6.  

Figura 5.12 - Isotermas de adsorção e modelo de Scatchard para a adsorção de auramina-O em pH 4,5 
(a), auramina-O em pH 7,0 (b), safranina-T em pH 4,5 (c) e safranina-T em pH 7,0 (d) a 25°C e 130 rpm. 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 AO pH 4,5
 Langmuir
 Sips
 Redlich Peterson 
 Dubinin-Radushkevich

q e(m
m

ol
 g

-1
)

C
e
(mmol L-1)

(a)

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

0

15

30

45

60

75  Scatchard plot (AO pH 4.5)
 Tipo 1, H
 Tipo 2, L

q e/C
e(

 L
 m

m
ol

-1
)

q
e
(mmol g-1)

 



79 
 

 
 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

 AO pH 7 
  Hill-de Boer
 Fowler-Guggenhein
 Langmuir 
 Sips 
 Redlich Peterson 
 Dubinin-Radushkevich

q e(m
m

ol
 g

-1
)

C
e
 (mmol L-1)

(b)

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0
0

2

4

6

8

10

12

 Scatchard plot AO pH 7.0 
 Type 1, H
 Type 2, L

q e/C
e(L

 m
m

ol
-1
)

q
e
(mmol g-1)

 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

 ST pH 4,5
 Langmuir 
 Sips
 Redlich-Peterson 
 Dubinin-Radushkevich
 

q e(m
m

ol
 g

-1
)

C
e
 (mmol L-1)

(c)

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
0

20

40

60

80

100

 Scatchard plot (STpH 4.5) 
 Tipo 1, H
 Tipo 2, L

q e/C
e(

L
 m

m
ol

-1
)

q
e
(mmol g-1)

 



80 
 

 
 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

 ST pH 7,0

 Langmuir 

 Sips

 Redlich Peterson 

 Dubinin-Radushkevich

 

q e 
(m

m
ol

 g
-1

)

C
e 
(mmol L-1)

(d)

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Scatchard plot  (ST pH 7.0)
 Tipo  1, H
 Tipo  2, L

q e/C
e (

L
 m

m
ol

-1
)

q
e
 (mmol g-1)

 

Analisando os perfis das isotermas de adsorção apresentadas na Figura 5.12 (a)-(d), 

segundo a classificação de Weber e Chakravorti  (1974), observa-se que as isotermas de 

adsorção apresentam um perfil favorável, pois mesmo em baixas concentrações de adsorvato 

foram observadas quantidades consideráveis de corante adsorvidas no adsorvente BAT. No 

entanto, as isotermas obtidas apresentam formas distintas, e conforme a classificação adotada 

por Giles e Smith (1974) podem ser classificadas em tipo L e tipo S. As isotermas do tipo L 

ocorrem quando a capacidade de adsorção é limitada pelos sítios ativos disponíveis na 

superfície do adsorvente, o que indica a saturação da superfície do adsorvente. As isotermas 

tipo S ocorrem quando há interação lateral entre as moléculas de adsorvato adsorvidas na 

superfície do adsorvente (LIMOUSIN et al., 2007). 

Além das curvas de ajuste obtidas para os dados experimentais, Figura 5.12 (a)-(d), a 

Tabela 5.6 apresenta os parâmetros resultantes da modelagem dos dados experimentais obtidos. 
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Tabela 5.6 - Dados experimentais e resultados da modelagem das isotermas de adsorção de AO e ST 
em BAT a 25°C e 130 rpm. 

Modelos  Parâmetros AO (pH 4,5) AO (pH 7,0) ST (pH 4,5) ST (pH 7,0) 

- 
Qmax,exp (mmol g-1) 1,005 ±0,004 1,734 ± 0,011 0,638 ± 0,000 1,230 ± 0,031 

te (min) 1900 1620 1560 2160 

Langmuir 

Qmax,est (mmol g-1) 0,946 ± 0,031 2,492 ± 0,170 0,645 ± 0,009 1,298 ± 0,022 
bL (L mmol-1) 64,756 ± 9,036 4,517 ± 0,639 155,433 ± 12,540 51,858 ± 3,656 

R2 0,9506 0,9615 0,9826 0,9855 
χ2

red 0,0076 0,0157 0,0010 0,0022 
RSS 0,1075 0,2519 0,0124 0,0238 

Dubinin- 
Radushkevich 

Qmax,est (mmol g-1) 0,999 ± 0,014 2,149 ± 0,081 0,705 ± 0,015 1,355 ± 0,043
B (mol2 kJ-2) 0,007 ± 0,000 0,028 ± 0,001 0,005 ± 0,000 0,008 ± 0,001 
E (kJ mol-1) 8,20 ± 0,14 4,32 ± 0,01 10,00 ± 0,32 7,95 ± 0,34 

R2 0,9622 0,9693 0,9688 0,9485 
χ2

red 0,0016 0,0125 0,0019 0,0077 
RSS 0,0219 0,2005 0,0223 0,0982 

Sips 

Qmax,est (mmol g-1) 1,150 ± 0,052 1,973 ± 0,013 0,671 ± 0,016 1,253 ± 0,022
b (L mmol-1) 29,076 ± 6,244 7,613 ± 0,840 141,915 ± 14,077 56,577±3,171

N 1,731 ± 0,134 0,672 ± 0,072 1,218 ± 0,107 0,823 ± 0,061
R2 0,9917 0,9755 0,9877 0,9900
χ2

red 0,0013 0,010 0,0007 0,0015
RSS 0,0166 0,1504 0,0080 0,0150

Redlich-
Peterson 

KR (L g-1) 122,227 ± 15,501 9,302 ± 3,317 115,792 ± 14,560 66,476 ± 6,903
aR (L mmol-1) 117,282 ± 14,430 3,955 ± 1,352 170,642 ± 18,267 51,375 ± 5,034

Qmax,est (mmol g-1) 1,042 ± 0,184 2,352 ± 1,161 0,678 ± 0,111 1,293 ±0,185
ßRP 0,873 ± 0,014 1,000 ± 0,360 0,969 ± 0,021 1,000 ± 0,024
R2 0,9920 0,9154 0,9836 0,9839
χ2

red 0,0012 0,0346 0,0010 0,0024
RSS 0,0161 0,5188 0,0107 0,0241

Hill-de Boer 

KHB (L mmol-1) 1,897 ± 0,380  
Qmax,est (mmol g-1) 2,572 ± 0,155  

c (kJ mol-1) - 4,149 ± 0,679 - -
R2 0,9974  
χ2

red 0,0084  
RSS 0,0611  

Fowler- 
Guggenheim 

KFG (L mmol-1) 2,913 ± 0,548  
Qmax,est (mmol g-1) 1,906 ± 0,080  

c (kJ mol-1) - 2,069 ± 0,410 - -
R2 0,9977  
χ2

red 0,0056  
RSS 0,0544  

Scatchard 

Tipo I
Parâmetros AO (pH 4,5) AO (pH 7,0) ST (pH 4,5) ST (pH 7,0) 

Qmáx (mmol g-1) 1,182 ± 0,171 1,199 ± 0,155 0,494 ± 0,154 6,884
b (L mmol-1) 65,831 ± 9,292 11,547 ± 1,381 291,899 ± 76,426 6,080

R2 0,9425 0,9718 0,8717 1
χ2

red 4,2135 0,190 107,9469 1
Tipo II

Qmáx (mmol g-1) 0,995 ± 0,085 1,969 ± 0,305 0,650 ± 0,033 1,287 ± 0,103
b (L mmol-1) 39,853 ± 2,601 14,954 ± 1,742 133,262 ± 4,950 56,118 ± 3,347

R2 0,9511 0,9356 0,9864 0,9687
χ2

red 3,0337 0,1975 1,3152 1,7814
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A isoterma de adsorção de AO em valor de pH 4,5, Figura 5.12 (a), pode ser classificada 

como isoterma do tipo L. Ao analisar os resultados obtidos e apresentados na Tabela 5.6 para o 

modelamento da isoterma de adsorção de AO em BAT em valor de pH 4,5, os modelos que 

melhor se ajustaram foram o de Sips e o de R-P, os quais apresentaram maiores valores de R2 e 

menores valores de χ2
red e RSS, mas ao analisar os valores da capacidade de adsorção obtidos 

para ambos os modelos, o modelo de R-P apresentou valor de Qmax,est (1,042 mmol g-1) mais 

próximo ao valor de Qmax,exp (1,005 mmol g-1), o que mostra um melhor ajuste do modelo de R-

P em relação ao modelo de Sips. Analisando os parâmetros do modelo de R-P, nota-se que o 

parâmetro RP apresentou um valor próximo a unidade, sugerindo que o sistema 

AO/BAT em valor de pH 4,5 é mais homogêneo. O modelo de D-R apesar de não apresentar o 

melhor ajuste a isoterma de AO em valor de pH 4,5 apresentou um valor de Qmax,est (0,999 mmol 

g-1) próximo ao valor de Qmax,exp, quando comparado com o valor obtido no modelo de R-P. 

 O modelo de D-R assume que o processo de adsorção ocorre em uma superfície 

heterogênea e o parâmetro E indica a energia característica envolvida no processo E. O valor 

de E obtido na modelagem da isoterma AO em valor de pH 4,5 foi de 8,20 kJ mol-1.  

Em relação à isoterma de adsorção de AO em valor de pH 7,0 foi observado um perfil 

do tipo S, Figura 5.12 (b). Segundo Gubernak et al.(2004) as isotermas do tipo S são possíveis 

quando a interação lateral entre as moléculas exerce uma grande influência em relação ao 

processo termodinâmico de adsorção. Os modelos de Sips, Langmuir, R-P e D-R não descrevem 

sistemas considerando as interações laterais, como apresentado pela isoterma de adsorção de 

AO em valor de pH 7,0. Desta forma, para o modelamento dessa isoterma foram usados os 

modelos de Hill-de Boer (H-B) e Fowler-Guggenheim (F-G) que consideram as interações 

laterais no processo de adsorção. Analisando os dados apresentados na Tabela 5.6 nota-se que 

os modelos de H-B e F-G resultaram em um valor positivo para o parâmetro c, termo indicativo 

da interação entre adsorvatos, o qual segundo Do (1998) indica que a interação é atrativa entre 

os adsorvatos, o que resulta no aumento do calor de adsorção. Na Tabela 5.6 é possível observar 

que o modelo de F-G apresentou valores menores para χ2
red e RSS em comparação aos valores 

obtidos para H-B. Além disso, o modelo de F-G apresentou um valor de Qmax,est mais próximo 

ao valor de Qmax,exp, o que significa um melhor ajuste do modelo de F-G aos dados 

experimentais de equilíbrio de adsorção de AO em valor de pH 7,0, sugerindo uma adsorção 

localizada na superfície de BAT. 

A partir da análise do modelamento da isoterma de ST em valor de pH 4,5, que 

apresentou um perfil do tipo L, Figura 5.12 (c), nota-se que o modelo de Sips foi o modelo que 
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melhor se ajustou à isoterma de adsorção, sendo observado um maior valor de R2 e um menor 

valor de χ2
red e de RSS. No entanto, o modelo de Langmuir apresentou um bom ajuste e um 

valor de Qmax,est  mais próximo ao valor de Qmax,exp, em comparação com o valor obtido pelo 

modelo de Sips. Portanto, os modelos de Sips e Langmuir foram os que melhor se ajustaram a 

isoterma ST/BAT em valor de pH 4,5. O modelo de Langmuir pressupõe que a adsorção ocorre 

em sítios específicos na superfície (homogênea) do adsorvente, com formação de monocamada 

e sem interações entre as moléculas adsorvidas (DO, 1998). No modelo de Sips, o valor do 

parâmetro n foi maior do que 1, o que segundo PRAUS e TURICOVÁ (2007) indica uma 

adsorção cooperativa positiva, ou seja, a presença de corante na superfície do adsorvente 

favorece o processo de adsorção, o que não condiz com os pressupostos do modelo de 

Langmuir. Para a isoterma ST/BAT em valor de pH 7,0 classificada como do tipo L, Figura 

5.12 (d), o modelo de Sips foi o que melhor se ajustou a isoterma de adsorção, além de 

apresentar um valor de Qmax,est próximo ao valor de Qmax,exp. O parâmetro n, diferentemente da 

isoterma de ST em valor de pH 4,5, apresentou valor mais próximo a unidade, o que sugeri um 

sistema de adsorção mais homogêneo em comparação aos outros sistemas de adsorção 

analisados. No entanto, o adsorvente BAT apresenta uma superfície heterogênea, pois além de 

apresentar os grupos ácido carboxílico, principais sítios de adsorção derivados do grupo 

trimelitato, podem existir outros grupos em menor quantidade como grupos fenólicos e ácido 

carboxílico presentes na lignina e ácido carboxílico presente nas hemiceluloses. Diante da 

presença de grupos funcionais distintos ou em ambientes químicos diferentes em BAT, os sítios 

de adsorção possuem distintas energias. Portanto, isso indica que o processo de adsorção dos 

corantes em BAT não pode ser fisicamente descrito pelo modelo de Langmuir. 

Para avaliar as interações e a afinidade entre os sítios de adsorção de BAT e os corantes 

AO e ST foi utilizado o modelo de Scatchard. A Figura 5.12 (a)-(d) apresenta o modelamento 

das isotermas de adsorção usando o modelo de Scatchard. Os gráficos obtidos são multilineares, 

indicando que a interação entre os corantes e os sítios de adsorção do adsorvente BAT ocorre 

com diferentes afinidades. As interações podem ser classificadas em tipo I, alta afinidade (H), 

e tipo II, baixa afinidade (L) (GEZICI et al., 2007). A Tabela 5.6 apresenta os valores estimados 

para a constante de afinidade (b) e o valor de Qmax,est para os dois tipos de interação H e L para 

cada sistema de adsorção. Pode-se observar que os sistemas de adsorção envolvendo os corantes 

AO e ST em valor de pH 7,0 apresentaram valores elevados de b para as interações L e menores 

para as interações H, enquanto os sistemas de adsorção envolvendo os corantes AO e ST em 

valor de pH 4,5 apresentaram valores de b maiores para interação H e menores para L, e os 
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valores de Qmax,est foram aleatórios não exibindo uma correlação direta com os valores de b. 

Esses resultados são distintos aos obtidos por Kucukosmanoglu et al. (2006) para a adsorção 

de azul de metileno em esporopolenina diaminoetano (DAE-S), onde b apresentou um valor 

elevado e Qmax um valor baixo para os sítios de interação H, ocorrendo o oposto para os sítios 

de interação L. A distinção entre os resultados obtidos neste trabalho quando comparados com 

os apresentados na literatura pode estar relacionada à presença de outros grupos funcionais além 

do grupo trimelitato, o que permite uma maior interação entre corante e o adsorvente, resultando 

em uma elevada capacidade de adsorção de BAT. 

5.2.6 Calorimetria de titulação isotérmica  

A calorimetria de titulação isotérmica (ITC) é uma técnica sensível que permite 

determinar com precisão a energia na forma de calor absorvida ou liberada por um sistema no 

interior de uma cela calorimétrica quando este sistema tem sua composição alterada durante um 

processo de titulação. Neste trabalho, a ITC foi utilizada para determinar a variação de entalpia 

de adsorção (ΔadsH) dos corantes AO e ST sobre BAT em função da cobertura da superfície do 

adsorvente. As Figura 5.13(a) e (b) apresentam a variação da entalpia de adsorção em função 

da quantidade de corante adsorvida sobre a superfície de BAT, nos valores de pH 4,5 e 7,0.  

Figura 5.13 - Variação da entalpia de adsorção em função da quantidade de AO e ST adsorvida no 
equilíbrio sobre a superfície de BAT em (a) pH 4,5 e (b) pH 7,0 a 25°C. 
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Os valores de ΔadsH foram negativos para toda a faixa de valores de qe avaliada, 

mostrando que o processo de adsorção é exotérmico. Além disso, à medida que o valor de qe 

aumenta, os valores de ΔadsH tornam-se menos negativos, o que indica uma dependência do 

equilíbrio energético decorrente da ruptura e formação de interações intermoleculares no 

processo de adsorção com aumento do grau de recobrimento da superfície do adsorvente. Os 

valores de ΔadsH variaram na faixa entre -22,5 e -7,1 kJ mol-1, sugerindo um processo de 

adsorção de natureza física (fisiossorção). 

Para a adsorção de ambos os corantes, observou-se que a magnitude dos valores de 

ΔadsH, apresentaram forte dependência com o pH da solução, confirmando a contribuição de 

interações eletrostáticas no processo de adsorção. Esse resultado é evidenciado pela diferença 

acentuada entre os valores de ΔadsH observada quando as curvas de ΔadsH versus qe, para cada 

corante, são comparadas em valores de pH distintos (Figura 1 do apêndice). Para interpretar 

estes resultados, foi considerado que os valores de ΔadsH são resultantes da contribuição de três 

subprocessos independentes, que ocorrem simultaneamente durante a adsorção dos corantes, 

conforme apresentado na equação (5.1). 

 
des corante-BAT corante-corante

ads ads adsadsH H H H      (5.1) 

onde ΔadsHdes é a variação da entalpia associada à dessolvatação dos corantes catiônicos e dos 

sítios de adsorção na superfície de BAT, ΔadsHcorante-BAT é a variação da entalpia relacionada à 
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interação entre o corante e o sítio de adsorção de BAT e ΔadsHcorante-corante é a variação da entalpia 

referente à interação corante-corante na superfície do adsorvente. A variação da entalpia 

referente à interação corante-corante em solução não foi considerada, pois as concentrações de 

corante em solução nos experimentos de calorimetria foram muito baixas (na faixa de 10-7 a 

10- 5 mol L-1). 

No subprocesso relacionado a dessolvatação ocorre ruptura das interações solvente-sítio 

de adsorção do adsorvente e solvente-corante e formação de novas interações solvente-solvente, 

portanto, o termo ΔadsHdes pode apresentar valores positivos ou negativos. Para o subprocesso 

em que ocorre a formação das interações entre corante e o sítio de adsorção do adsorvente, 

sempre será observado liberação de energia, correspondendo a obtenção de valores negativos 

para o termo ΔadsHcorante-BAT. O subprocesso relacionado ao termo ΔadsHcorante-corante apresenta 

valores positivos, referentes principalmente a repulsão eletrostática entre corante-corante 

presente na superfície do adsorvente. Quando a cobertura da superfície adsorvente for baixa a 

distância entre os cátions dos corantes presentes na superfície do adsorvente é elevada, e, 

portanto, os termos ΔadsHdes e ΔadsHcorante-BAT determinam os valores negativos de ΔadsH, sendo 

a | ΔadsHdes | <| ΔadsHdye-STA |. A elevação do grau de recobrimento do adsorvente aumenta a 

interação entre os cátions dos corantes presentes na superfície do adsorvente, e, portanto, 

ΔadsHcorante-corante passa a ser relevante e contribui na elevação do valor ΔadsH. Neste caso, os 

termos ΔadsHcorante-BAT e ΔadsHdes também contribuem para a obtenção do valor de ΔadsH, sendo 

ambos os subprocessos dependentes do grau de recobrimento da superfície do adsorvente, 

devido a presença de sítios de adsorção do adsorvente com distintas energias. O fato dos 

corantes AO e ST possuírem cargas positivas e o BAT apresentar grupos carboxilatos, 

carregados negativamente, sugere que o processo de adsorção é governado principalmente por 

interações eletrostáticas. Neste sentido, a magnitude do termo ΔadsHcorante- BAT tende a aumentar 

à medida que a força de atração eletrostática entre corante e BAT aumenta, ou seja, quando a 

carga líquida das espécies envolvidas no processo é maior. 

Ao comparar os valores de ΔadsH para a adsorção de AO e ST em valor de pH 4,5, Figura 

5.13(a), observa-se que estes valores são sempre mais negativos para a adsorção de ST do que 

para a adsorção de AO. O corante ST possui pKa igual a 6,4, logo suas espécies em solução 

com valor de pH 4,5 apresentam duas cargas positivas, enquanto o corante AO (pKa igual a 9,8) 

apresenta somente uma carga positiva. Portanto, em valor de pH 4,5, a atração eletrostática ST-

BAT é mais intensa que a atração eletrostática AO-BAT, o que sugere valores de ΔadsHST-BAT 
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mais negativos que valores de ΔadsHAO-BAT e contribui com a obtenção de valores de ΔadsH mais 

negativos para ST do que para AO. 

Em relação à adsorção de AO e ST em valor de pH 7,0, foi observado que em valores 

de qe baixos (0,020 a 0,119 mmol g-1), os valores de ΔadsH obtidos para a adsorção de ambos os 

corantes foram semelhantes, Figura 5.13(b). Em valor de pH 7,0, uma fração grande das 

espécies de ST apresentam somente uma carga positiva, que também é a carga das moléculas 

de AO nesta condição termodinâmica. Este resultado sugere que a magnitude das interações 

eletrostáticas entre BAT e corante devem estar determinando o processo de adsorção (e são de 

energias semelhantes para os dois corantes) ou há um balanço entre a energia de interação BAT-

corante e a energia de dessolvatação das espécies que faz com que ΔadsH seja semelhante para 

AO e ST quando qe é baixo e a interação corante-corante na superfície do adsorvente pode ser 

desconsiderada. Apesar disso, com o aumento dos valores de qe, os valores de ΔadsH tornam-se 

maiores para AO do que para ST, indicando que as interações laterais repulsivas entre as 

moléculas de corante AO adsorvidas na superfície de BAT são maiores do que as de ST e, além 

disso, outras interações como dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio contribuem para o 

processo de adsorção, as quais devem ter magnitudes diferentes para ambos os corantes que 

possuem características estruturais distintas.  

O corante ST em valor de pH 4,5 apresentou uma atração eletrostática ST-BAT mais 

intensa do que em valor de pH 7,0, como sugerido pelos valores mais negativos de ΔadsH em 

valor de pH 4,5 (Figura 1 do apêndice). De acordo com a discussão acima, este resultado está 

relacionado à presença de uma carga positiva a mais quando ST encontra-se em solução com 

valor de pH 4,5, que conduz aos valores de ΔadsHcorante-BAT mais negativos neste valor de pH. 

Além disso, para ambos os valores de pH, ao se aumentar a cobertura superficial de BAT por 

ST ocorreu um aumento nos valores de ΔadsH. À medida que a cobertura superficial aumenta, 

ocorre uma diminuição da distância entre as moléculas de ST na superfície do BAT. Este fato 

leva ao aumento da repulsão eletrostática corante-corante, fazendo o termo ΔadsHcorante- corante 

mais positivo e, consequentemente, aumentando o valor de ΔadsH. No entanto, a repulsão 

eletrostática entre as moléculas de corante será maior em valor de pH 4,5 do que em pH 7,0, o 

que justifica a maior inclinação da curva de ΔadsH versus qe em pH 4,5. 

A variação da entalpia de adsorção além de ser apresentada em função da quantidade de 

AO e ST adsorvida por BAT no equilíbrio, Figura 5.13 (a) e (b), também está apresentada em 

função do grau de recobrimento da superfície BAT (θ), Figura 2 (a) e (b) do apêndice. 
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5.2.7 Parâmetros termodinâmicos de adsorção 

A Tabela 5.7 apresenta os parâmetros termodinâmicos de adsorção ΔadsG°, ΔadsH° e 

ΔadsS° determinados para o processo de adsorção de AO e ST em BAT. O parâmetro ΔadsG° 

resulta das contribuições entálpicas e entrópicas. Portanto, para avaliar a termodinâmica do 

processo de adsorção dos corantes na superfície de BAT faz-se necessário avaliar 

individualmente cada uma destas contribuições.  

Os valores de ΔadsG° foram determinados utilizando a equação (4.23) apresentada na 

seção 4.4.10, enquanto os valores de ΔadsH° foram obtidos extrapolando a curva de ΔadsH versus 

Ce para Ce igual a zero. A contribuição entrópica, ΔadsS°, foi determinada a partir da equação 

termodinâmica clássica: 

 ads ads adsG H T S      (5.2) 

Os valores de ΔadsG° obtidos para cada um dos sistemas estudados apresentaram valores 

negativos, o que mostra que os corantes se concentram preferencialmente na superfície do BAT, 

no equilíbrio. Além do mais, os valores de ΔadsH° e TΔadsS° foram negativos e positivos, 

respectivamente, para todos os sistemas indicando que o processo de adsorção na condição 

padrão é entalpicamente e entropicamente favorecido. O aumento da entropia é atribuído 

principalmente às moléculas de água liberadas no processo de dessolvatação dos corantes e dos 

sítios de adsorção de BAT. 

Tabela 5.7 - Parâmetros termodinâmicos para a adsorção de AO e ST em BAT a 25°C. 
 

5.2.8 Estudo de dessorção e reutilização do adsorvente 

5.2.8.1 Cinética de dessorção 

Para a determinação do tempo ótimo de dessorção foi realizado previamente o 

carregamento do adsorvente BAT com os corantes AO e ST, conforme descrito na seção 4.4.4. 

A dessorção do adsorvente BAT carregado com corante foi realizada em uma solução de HCl 

0,01 mol L-1, a 25°C e agitação de 130 rpm por um período de tempo variando de 1 até 6 h.  

A Tabela 5.8 apresenta o efeito do tempo de contato na Edes. Analisando os dados 

da Tabela 5.8 observou-se que os valores de Edes para AO e ST aumentaram à medida que o 

Parâmetros 
Termodinâmicos 

AO ST AO ST 
pH 4,5 pH 7,0 

ΔadsG° (kJ mol‒1) -28,10 ± 3,92 -30,26 ± 2,44 -21,49 ± 3,04 -27,59 ± 1,94
ΔadsH° (kJ mol‒1) -16,57 ± 0,25 -22,46 ± 0,88 -20,11 ± 1,47 -19,62 ± 0,33
TΔadsS° (kJ mol‒1) 11,53 ± 1,61 7,8 ± 0,69 1,38 ± 0,21 7,97 ± 0,58 
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tempo de dessorção aumentou. No entanto, tempos de contato superiores a 6 h não foram 

utilizados, pois maiores tempos de dessorção poderiam resultar em um custo adicional para o 

processo e também levar a hidrólise das ligações éster entre o grupo trimelitato e os grupos 

hidroxila na superfície do bagaço de cana, degradando o material e impedindo o seu reuso. 

Logo, o período de 6 h foi considerado o melhor tempo de dessorção de BAT. Observou-se que 

para ambos os sistemas a dessorção dos corantes ocorreu de forma incompleta, levando a 

presumir que o mecanismo de dessorção não é controlado somente por troca iônica (Figura 

5.14), e, portanto, AO e ST poderiam interagir com os sítios de adsorção do BAT por meio de 

interações mais fortes que não poderiam serem rompidas pelo processo de dessorção estudado 

no presente trabalho. 

                     Tabela 5.8 - Eficiência de dessorção (Edes) em função do tempo para AO e ST. 
Corante    Tempo (h) 1 3 6 

AO
Edes(%) 

34,25 ± 0,85 40,20 ± 1,27 41,43 ± 2,72 
ST 36,88 ± 1,31 48,13 ± 1,71 54,12 ± 3,41 

 

Figura 5.14 - Mecanismo proposto para o processo de dessorção de corante de BAT. 

 

5.2.8.2 Estudo de re-adsorção 

O material, BAT, dessorvido foi usado em um novo processo de adsorção de forma a 

verificar a possibilidade de reutilizá-lo. A metodologia adotada para a re-adsorção foi a mesma 

utilizada no carregamento do adsorvente, conforme pode ser visto na seção 5.2.8.1. A Tabela 

5.9 apresenta os valores de qe obtidos antes da dessorção e os valores de qr obtidos após a re-

adsorção. Sabendo-se que a dessorção dos corantes de BAT não foi totalmente efetiva, 

esperava-se que a capacidade de re-adsorção fosse menor que a capacidade de adsorção inicial. 

Mas ao comparar a eficiência de dessorção de AO e ST com a porcentagem de re-adsorção, a 
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quantidade de corante re-adsorvida é maior que a quantidade dessorvida, logo a dessorção 

parcial do corante presente na superfície do BAT resultou em uma alteração das características 

da superfície do adsorvente BAT, a qual possibilitou uma maior interação das moléculas de 

corante com o BAT dessorvido, e que provavelmente resultou em um efeito cooperativo, 

favorável a re-adsorção. Resultados semelhantes foram relatados por Ferreira et al. ( 2015) no 

estudo da dessorção e re-adsorção do corante violeta cristal do bagaço de cana modificado com 

ácido de Meldrum. Portanto, os resultados experimentais obtidos na dessorção e re-adsorção de 

BAT mostraram a viabilidade econômica do material, pois o adsorvente pode ser utilizado em 

mais de um ciclo de adsorção. 

Tabela 5.9 - Porcentagem de re-adsorção dos corantes AO e ST em BAT a 25°C e 130 rpm. 
   

 

 

 

Na Tabela 5.10 além do valor da capacidade de re-adsorção (qr) de AO e ST pelo 

adsorvente BAT, que considera somente a massa de corante re-adsorvida, é possível observar 

um segundo valor de qr que considera o valor total de corante no material (corante não 

dessorvido + corante re-adsorvido), após um ciclo de adsorção-dessorção-re-adsorção. No 

tratamento de efluentes têxteis, o valor de qr total é de grande relevância, pois permite calcular 

o quanto foi dessorvido no ciclo posterior, sendo possível obter a capacidade de adsorção para 

o novo ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corante qe,inicial 

(mmol g-1) 
qr,readsorção 

(mmol g-1) 
Porcentagem de 
re-adsorção (%) 

AO 1,15 ± 0,03 1,00 ± 0,02 86,97 ± 2,86 
ST 1,13 ± 0,02 0,75 ± 0,00 66,37 ± 1,32 
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Tabela 5.10 - Balanço de massa para o experimento de dessorção e re-adsorção de AO e ST em BAT.  

acapacidade de re-adsorção calculada considerado somente a quantidade de corante re-adsorvida em relação a 
massa de adsorvente contida em mBAT+corante. b capacidade de re-adsorção calculada considerando a soma da massa 
de corante re-adsorvida e a massa de corante não dessorvida em relação a massa de adsorvente contida em 
mBAT+corante .  

5.2.9 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 

As análises de FTIR foram realizadas para o BAT, BAO e BST (adsorventes carregados 

com os corantes AO e ST, respectivamente) e para o DBAO e o DBST (adsorventes após o 

processo de dessorção dos corantes AO e ST, respectivamente). A Figura 5.15 (a) apresenta o 

espectro FTIR de BAT, BAO e DBAO. O espectro FTIR de BAO apresenta uma banda mais 

intensa em 1597 cm-1, que pode ser atribuída ao estiramento de ligações C=C no anel aromático 

do grupo trimelitato presente em BAT que é aumentada pela presença do corante AO. Além 

disso, foi observada uma banda centrada em 1260 cm-1, que corresponde ao estiramento de 

ligações CAr-N presentes na estrutura de AO. No espectro de FTIR de DBAO estão presentes 

duas bandas em 1597 e em 1260 cm-1, o que indica uma dessorção incompleta do adsorvente 

BAT. A Figura 5.15 (b) apresenta os espectros de FTIR para BAT, BST e DBST. O espectro 

de FTIR de BST apresenta uma banda mais intensa em 1600 cm-1, correspondente ao 

estiramento das ligações C=C pertencentes ao anel aromático do grupo trimelitato presente no 

BAT. Em 1332 cm-1 observa-se uma banda correspondente ao estiramento de C=C-N em 

AO 

Adsorção 
mBAT (mg) qt (mg g-1) madsorvida (mg) 
20,0 309,46 6,19 

Dessorção 

mBAT+AO (mg) mAO,não dessorvida 
(mg) 

mAO, dessorvida 
(mg) 20,0

mBAT (mg) mAO (mg)
2,84 1,88 

15,27 4,72

Re-adsorção 

mBAT+AO (mg) mre-adsorvida 
(mg) 

qr
 (mg g-1) 

20,0
mBAT (mg) mAO (mg) 

4,50 267,04a  
452,52b 16,86 3,13 

ST 

Adsorção 
mBAT (mg) qt (mg g-1) madsorvida (mg) 

20,0 356,71 7,13

Dessorção 

mBAT+ST (mg) mST,não dessorvida 
(mg) 

mST,dessorvida  
 (mg) 20,0

mBAT (mg) mST (mg)
3,29 3,84 

17,17 2,83

Re-adsorção 

mBAT+ST (mg) mST,re-adsorvida 

(mg) 
qr (mg g-1) 

20,0
mBAT (mg) mST (mg)

4,01 
237,94a  
423,24b 16,87 3,13
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aminas terciárias e uma banda centrada em 1260 cm-1, que indica o estiramento de ligações CAr-

N presente na estrutura de ST. Conforme observado na comparação entre os espectros de BAT 

e DBAO, o espectro BDST também indica uma dessorção incompleta de ST do adsorvente 

BAT, pois apresentou bandas intensas em 1600 e em 1260 cm-1 relacionadas ao corante ST. 

Além da dessorção incompleta de ambos os corantes, os espectros mostram que o material 

dessorvido não sofreu modificações em sua estrutura química no que diz respeito a 

possibilidade de ocorrer hidrólise ácida da ligação éster, o que implicaria em perda parcial da 

funcionalidade e dos grupos ativos na adsorção. Portanto, essa condição de preservação dos 

grupos trimelitato possibilita reutilizar o adsorvente em novos processos de adsorção mesmo se 

o processo de dessorção for incompleto. 

Figura 5.15 - Espectros FTIR de (a) BAT (segunda escala à direita), BAO (primeira escala a direita) e 
DBAO (escala à esquerda) e (b) BAT (primeira escala à direita), BST (segunda escala a direita e 

DBST (escala a esquerda). 
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5.2.10 Comparação com adsorventes descritos na literatura 

A Tabela 5.11 apresenta diferentes materiais adsorventes e suas capacidades de adsorver 

os corantes AO e ST, conforme descrito na literatura. A capacidade de adsorção do adsorvente 

BAT é considerável, pois os valores obtidos na remoção dos corantes AO e ST estão entre os 

valores máximos e mínimos descritos na literatura. No entanto, o BAT é um adsorvente em 

potencial e sua aplicabilidade ambiental é notória, uma vez que o adsorvente foi capaz de re-

adsorver os corantes mantendo elevada capacidade de adsorção, mesmo com uma dessorção 

parcial. Além disso, o uso de bioadsorventes é atrativo e mais condizente com o futuro do 

planeta, onde uso de materiais de fonte fóssil será cada vez mais reduzido ao longo das próximas 

décadas, possibilitando então uma transição para uma economia baseada em produtos verdes. 

Além do mais, um destino mais nobre a um resíduo agrícola foi dado, gerando maior valor 

agregado do que sua simples queima ou uso para produção de biocombustível. 
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Tabela 5.11 - Comparação de vários materiais adsorventes descritos na literatura que têm sido utilizados 
na remoção dos corantes AO e ST de soluções aquosas monocomponente. 

 

5.2.11 Estudo da adsorção de AO e ST em BAT em sistema bicomponente 

em função do pH 

O estudo de adsorção em função do pH da solução de corantes para o sistema 

bicomponente foi realizado com soluções de concentração equimolar de AO e ST 

(0,374 mmol L-1). A Figura 5.16 apresenta a capacidade de adsorção no equilíbrio (qe) da 

safranina-T e da auramina-O em função do pH da solução (3,1-7,1). Como observado no estudo 

monocomponente, de ambos os corantes, a adsorção é favorecida em valores de pH maiores 

que o PCZ. Conforme apresentado na Figura 5.16, a capacidade de adsorção de BAT aumentou 

ao se elevar o valor do pH da solução bicomponente. Mas, a partir do valor de pH 6,1 observa-

se que a adsorção do corante AO em BAT apresenta um ligeiro aumento, enquanto para a 

adsorção do corante ST é observado um comportamento inverso. Sendo o patamar obtido para 

ambos os corantes entre os valores de pH 6,8-7,1. Portanto, foram escolhidos os valores de pH 

4,5 e 7,0 para realização dos estudos de adsorção dos corantes em sistema bicomponente. O 

Adsorvente  Adsorvato Qmáx (mmol g-1) pH Referência 

Carvão mesoporoso Auramina-O 1,341 12 Goscianska et al. (2015) 

Carvão ativado carregado com 
nanopartículas de ZnS:Cu 

Auramina-O 0,353 7 Asfaram et al. (2015a) 

Argila natural não tratada 
(NUC) 

Auramina-O 3,105 5,1
2 

Öztürk (2014) 

Carvão ativado preparado com 
folha de Ananas Cosmus  

Auramina-O 0,763 5 Parimalam et al. (2013) 

Cinzas de bagaço  Auramina-O 0,116 7 Mall et al. (2007) 

Poli(γ–ácido glutâmico) Auramina-O 1,033 5 Inbaraj et al.( 2006) 

BAT Auramina-O 1,005 4,5 Este estudo 

BAT Auramina-O 1,734 7 Este estudo 

Si-MCM-41 Safranina-T 0,874 9 Chaudhuri et al. ( 2016 b) 

HDTMA-alga Safranina-T 0,171 2 (Guler et al. (2016) 

Nanofibras de SiO2 Safranina-T 2,98 12 Batool et al. (2016) 

Lama vermelha modificada Safranina-T 0,256 4 Sahu e Patel (2015) 

Ossos calcinados  Safranina-T 0,429 6,2 Haddad et al. (2013) 

Polpa de beterraba açucareira Safranina-T 0,466 10 Malekbala et al. (2012) 

Casca de arroz  Safranina-T 0,201 6,5 Mckay et al. (1999) 

BAT Safranina-T 0,638 4,5 Este estudo 

BAT Safranina-T 1,230 7 Este estudo 
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valor de pH 4,5 foi selecionado, pois como mencionado no estudo de adsorção 

monocomponente, o processo de tingimento de fibras acrílicas utilizando os corantes AO e ST 

é feito em valores de pH entre 4 e 5, enquanto o valor de pH 7,0 apresentou uma maior 

capacidade de adsorção de AO e ST em BAT. 

Figura 5.16 - Estudo da influência do pH na adsorção de AO e ST em BAT em sistema bicomponente 
a 25°C e 130 rpm. 
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5.2.12 Estudo de adsorção de AO e ST em BAT em sistema bicomponente 

em função do tempo de contato 

O estudo de cinética de adsorção dos corantes AO e ST em sistema bicomponente foi 

realizado utilizando soluções de concentração equimolar (0,374 mmol L-1) dos corantes AO e 

ST. Os modelos de cinética utilizados para a modelagem dos dados experimentais foram PPO, 

PSO e Corsel. A Tabela apresenta os parâmetros cinéticos estimados por meio da modelagem 

dos dados experimentais do sistema bicomponente em valor de pH 4,5 e 7,0. A Figura 5.17 (a) 

e (b) mostra os gráficos de qt contra t para o sistema de adsorção AO-ST em BAT em valores 

de pH 4,5 e 7,0, respectivamente, e as curvas ajustadas aos dados experimentais referentes aos 

modelos de PPO e PSO. A Figura 5.17(c) e (d) mostra o gráfico de Γ contra t para o sistema de 

adsorção AO-ST em BAT em valores e pH 4,5 e 7,0, respectivamente, e as curvas ajustadas aos 

dados experimentais referentes ao modelo de Corsel.  
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Figura 5.17 - Cinética de adsorção bicomponente de AO e ST em BAT em concentração equimolar de 
AO e ST (0,374 mmol L-1), 25°C, 130 rpm e 0,2 g L-1. Sistema bicomponente em pH 4,5 (a) e pH 7,0 

(b) modelado por PPO e PSO e em pH 4,5 (c) e pH 7,0 (d) modelado pelo modelo de Corsel. 
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Tabela 5.12 - Resultados da regressão não linear para a adsorção dos corantes AO e ST em BAT em 
sistemas bicomponente a 25°C e 130 rpm. 

Sistemas bicomponente 
 pH 4,5 pH 7,0 

Parâmetros AO-ST ST-AO AO-ST ST-AO 
te (min) 1900 1450 1740 1740

qe,exp (mmol g-1) 0,520 ± 0,007 0,819 ± 0,002 0,623 ± 0,039 1,084 ± 0,002
Pseudo primeira ordem 

qe,est (mmol g-1) 0,463 ± 0,026 0,731 ± 0,032 0,573 ± 0,021 1,015 ± 0,044
k1 (min-1) 0,019 ± 0,004 0,051 ± 0,014 0,011 ± 0,001 0,011 ± 0,001

R2 0,7910 0,4452 0,9493 0,9265
χ2

red 0,0087 0,0101 0,0059 0,0145
RSS 0,0606 0,0704 0,0648 0,1597

Pseudo segunda ordem 
qe,est (mmol g-1) 0,496 ± 0,018 0,768 ± 0,024 0,618 ± 0,013 1,096 ± 0,032

k2 (g mmol-1 min-1) 0,053 ± 0,011 0,105 ± 0,028 0,023 ± 0,002 0,013 ± 0,002
h (mmol g-1 min-1) 0,013 ± 0,004 0,062 ± 0,018 0,008 ± 0,001 0,016 ± 0,002

R2 0,9282 0,7748 0,9859 0,9751
χ2

red 0,0030 0,0041 0,0016 0,0049
RSS 0,0208 0,0286 0,0180 0,0542

Corsel 
α 23,536 8,939 27,415 0,074
β 13,431 3,800 53,572 0,743
γ 36,967 12,739 80,987 0,817

δ (m) 3,412 × 10-9 7,806 × 10-9 
Γmax (mmol m-2) 0,018 0,028 0,022 0,038

qt (mmol g-1) 0,513 0,799 0,627 1,096
k+1 (L mmol-1 min-1) 747,674 80,157 699,754 76,880

k-1 (min-1) 44,210 8,152 12,304 0,501
k+1/ k-1 (min-1) 16,897 9,833 56,872 153,453
Di (m2 min-1) 2,311 × 10-12 3,736 × 10-12 8,391 × 10-12 2,390 × 10-12

R2 0,9832 0,9821 0,8327 0,9769
χ2

red 0,0006 0,0009 0,0005 0,0016
RSS 0,0001 0,0002 0,0001 0,0005

Comparando os valores de qe,exp obtidos na adsorção bicomponente apresentados na 

Tabela 5.12 com os valores de qe,exp dos sistemas monocomponente (AO/pH 4,5 = 0,985 ± 

0,004 mmol g-1; AO/pH 7,0 = 1,119 ± 0,001 mmol g-1; ST/pH 4,5 = 0,660 ± 0,000 mmol g-1 e 

ST/pH 7,0 = 1,322 ± 0,016 mmol g-1), observou-se uma diminuição da capacidade de adsorção 

no equilíbrio para os corantes AO e ST presentes no sistema bicomponente, com exceção de 

ST em valor de pH 4,5. Isso indica que a presença do corante AO influenciou no processo de 

adsorção do corante ST, assim como a presença do corante ST também exerceu influência na 

adsorção do corante AO. Porém, ao analisar os valores de qe,exp obtidos para a adsorção de AO 

e ST em sistema bicomponente, observou-se uma diminuição mais significativa do valor de 

qe,exp para AO do que para ST, quando se compara esses valores aos valores obtidos no processo 
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de adsorção monocomponente de AO e ST. Analisando os valores obtidos para o tempo de 

equilíbrio (te) no processo de adsorção em sistemas monocomponente com o bicomponente foi 

observado em valor pH 4,5 para AO um valor idêntico (1900 min) e para ST uma diminuição 

no valor de te de 1560 para 1450 min, enquanto para os sistemas em valor de pH 7,0, AO 

apresentou um aumento do valor te de 1620 para 1740 min e para ST uma diminuição do valor 

de te de 2160 para 1740 min, resultando em um tempo de equilíbrio igual para AO e ST em 

valor de pH 7,0 no sistema bicomponente. 

Segundo Teodoro et al. (2017a), os modelos de cinética de PFO e PSO devem ser 

utilizados em sistemas bicomponente somente para comparar as constantes de velocidade de 

adsorção e os valores qe obtidos, pois esses modelos não preveem a influência de um corante 

na adsorção do outro corante. Comparando os resultados obtidos para o modelo de PPO e PSO, 

observou-se que o modelo de PSO se ajustou melhor aos dados experimentais, apresentando 

maiores valores de R2 e menores valores de χ2
red. Os valores obtidos para a constante de 

velocidade de adsorção para o sistema bicomponente ao serem comparados com os valores 

obtidos para os sistemas monocomponente sugerem uma mudança no mecanismo de adsorção. 

Foi observado que as constantes de velocidade de adsorção de AO em sistemas 

monocomponente são menores do que as obtidas no sistema bicomponente.  

Além dos modelos de PPO e de PSO foi utilizado o modelo de Corsel et al. (1986), que 

leva em consideração as interações existentes entre os corantes AO e ST no processo de 

adsorção em sistema bicomponente. Os parâmetros obtidos para esse modelo são apresentados 

na Tabela 5.12, onde pode-se observar que a constante de interação α apresentou valores 

positivos para AO e ST em ambos os valores de pH, o que indica que as moléculas de corante 

adsorvidas apresentam interações laterais repulsivas que podem ser provenientes do efeito 

estérico entre as moléculas de adsorvato ou ser um potencial negativo inerente aos adsorvatos 

adsorvidos (HLADY, 2001). Todavia, os valores de α obtidos na adsorção de AO foram mais 

elevados do que para ST, o que implica em uma significativa diminuição da velocidade de 

adsorção, quando a superfície do adsorvente se encontra próxima a saturação. Entretanto, o 

valor da constante de interação β obtido na adsorção de AO foi bem elevado, o que indica uma 

maior velocidade de dessorção, quando o adsorvente BAT tem a sua superfície de adsorção 

saturada. Em relação aos valores obtidos para a constante de associação (K = k+ 1/k-1) para o 

sistema bicomponente em valor de pH 4,5, o adsorvente BAT apresentou sítios de adsorção 

com uma maior afinidade para adsorver AO, enquanto em valor de pH 7,0 o BAT apresentou 

maior afinidade para adsorver ST. O BAT em valor de pH 4,5 pode conter alguns grupos 
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carboxílicos protonados devido a pequena diferença entre o valor de PCZ e o pH da solução 

(1,34), o que não contribui para adsorção de AO e ST por interação eletrostática, e como o 

corante ST apresenta duas cargas positivas em valor de pH 4,5, isso sugeri uma menor força de 

atração entre BAT e ST. Logo, o corante AO poderia apresentar uma maior interação com BAT, 

por apresentar em sua estrutura somente uma carga positiva, tendo um grupo amina livre a mais 

para fazer interações do tipo dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. O BAT em valor de pH 7,0 

possui seus grupos carboxílicos totalmente desprotonados, enquanto que os corantes AO e ST 

apresentam somente uma carga positiva, sugerindo que a afinidade entre corante e adsorvato 

não é regida principalmente pela interação eletrostática, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio, 

mas também por interações do tipo π-π ou empilhamento π (π stacking). Portanto, sugere-se 

que o corante ST poderia então apresentar conformações mais favoráveis na superfície de BAT 

para que interações do tipo π-π possam ocorrer, aumentando então a capacidade de adsorção de 

ST na superfície de BAT em comparação com AO. 

Segundo Corsel et al. (1986) quando δkonΓmax << D, a cinética de adsorção não é 

influenciada pelo processo de difusão. Os valores de δkonΓmax  obtidos para a adsorção de AO e 

ST em valor de pH 4,5 foram 4,59 × 10-11 e 7,658 × 10-12 m2 min-1 e em valor de pH 7,0 foram 

de 1,20 × 10-10 e 2,28 × 10-11 m2 min-1, respectivamente, portanto, a difusão é relevante no 

processo de adsorção para o sistema bicomponente, assim como para os sistemas 

monocomponente, mas a velocidade de difusão não é controlada pela espessura da camada não 

agitada (δ), mas provavelmente pelo diâmetro dos poros, pois os valores obtidos para o 

parâmetro δ foram pequenos, o que impossibilita uma grande influência da espessura da camada 

não agitada no processo de difusão considerando a velocidade de agitação aplicada. 

5.2.13 Estudo das isotermas de adsorção de AO e ST em BAT em sistemas 

bicomponente 

As isotermas de adsorção bicomponente de AO e ST em BAT foram realizadas com 

concentração de corante equimolar. O modelo RAST foi utilizado no modelamento das 

isotermas bicomponente, sendo alimentado com os valores dos parâmetros Qmax, b e n 

resultantes do ajuste obtido pelo modelo de Sips para as isotermas monocomponente, conforme 

apresentado na Tabela 5.6. Comparando a capacidade de adsorção de AO e ST em BAT para 

sistemas monocomponente (AO/pH 4,5 = 1,005 mmol g-1; AO/pH 7,0 = 1,734 mmol g-1; ST/pH 

4,5 = 0,638 mmol g-1 e ST/pH 7,0 = 1,230 mmol g-1) com a capacidade de BAT para adsorver 

ambos os corantes em sistemas bicomponente (AO/pH 4,5 = 0,373 mmol g-1; AO/pH 7,0 = 

0,752 mmol g-1; ST/pH 4,5 = 0,476 mmol g-1 e ST/pH 7,0 = 1,160 mmol g-1), pôde-se observar 
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que BAT apresentou uma maior capacidade de adsorção em sistemas monocomponente, o que 

sugeri a existência de interações antagônicas entre AO e ST, contribuindo para uma menor 

capacidade de adsorção de ambos os corantes em sistemas bicomponente.  

A Figura 5.18 (a) e (b) apresenta as isotermas de adsorção bicomponente e as curvas de 

ajuste do modelo RAST aos dados experimentais. 

Figura 5.18 - Isotermas de adsorção bicomponente de AO e ST em BAT em pH 4,5 (a) em pH 7,0 (b) 
(concentrações equimolares de corante, 25°C, 130 rpm e 0,2 g L-1); 
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A Tabela 5.13 apresenta os valores das funções de erro referente ao modelamento das 

isotermas obtidas experimentalmente para o sistema bicomponente.  

Tabela 5.13 - Resultados da modelagem das isotermas de AO-ST em sistemas bicomponente com o 
modelo RAST a 25°C e 130 rpm. 

Sistema de 
adsorção 

Corante  pH RSS R2 χ2
red 

AO-ST 

AO  
4,5 

0,0043 0,9981 0,0021
ST 0,0086 0,9973 0,0044 
AO 

7,0 
0,1009 0,9728 0,0173

ST 0,2322 0,6716 0,0233

 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 5.13, observou-se um melhor ajuste 

do modelo RAST para as isotermas em valor de pH 4,5, o qual apresentou maiores valores de 

R2 e menores valores de χ2
red quando comparado as isotermas obtidas em valor de pH 7,0. 

A Figura 5.19 (a) e (b) mostra um gráfico dos coeficientes de atividade experimentais 

para AO (γAO) e ST (γST) contra as pressões de espalhamento (Ψ), sendo possível observar que 

o valor de γAO aumentou com o aumento da Ψ, enquanto γST apresentou um comportamento 

oposto. 

Figura 5.19 - Coeficiente de atividade experimental em função da pressão de espalhamento para o 
sistema de adsorção binário AO-ST em pH 4,5 (a) e em pH 7,0 (b) (25°C, 130 rpm e 0,2g L-1 de BAT). 
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Para o cálculo do coeficiente de atividade utilizado no modelamento, além dos 

parâmetros de ajuste obtidos pela equação de Wilson, apresentados na Tabela 5.14, foi utilizado 

na isoterma bicomponente AO-ST em valor de pH 4,5 a equação proposta por Erto et al. (2012), 

para obtenção do parâmetro de ajuste utilizado no cálculo do coeficiente de atividade do 

componente ST (j), uma vez que ao analisar o gráfico do coeficiente de atividade de ST (γST) 

contra o coeficiente de atividade de AO (γAO), referente ao sistema de adsorção bicomponente 

em valor de pH 4,5 foi obtido um gráfico não linear (Figura 5.20), o que segundo Erto et al. 

(2012) requer a utilização das equações (3.46) e (3.50) para calcular os parâmetros de ajuste, 

os quais são apresentados na Tabela 5.14.  

Tabela 5.14 - Valores dos parâmetros de ajuste do modelo de Wilson e do modelo proposto por Erto et 
al. (2012), em que i = 1 e j =2.  

Sistema de 
adsorção (i‒j) 

c 12 21 a1 b2 R2
i R2

j RSS 

AO-ST pH 4,5 
0,2836 0,3996 60,0157 - - 0,9519 0,8764 0,5408

- - - 2,8965 1,7803 0,9671 -
AO-ST pH 7,0 -0,1098 0,0854 -0,4014 - - 0,9756 0,9076 1,8796
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Figura 5.20 - Coeficiente de atividade experimental de AO em função do coeficiente de atividade 
experimental de ST para o sistema de adsorção binário AO-ST (25°C, 130rpm e 0,2g L-1 de BAT) 
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Os parâmetros de interação 12 e 21 são provenientes da equação de Wilson e indicam 

o efeito da interação de um adsorvato com o outro. Analisando os valores obtidos para 12 e 

21 referentes ao sistema AO-ST em valor de pH 4,5, Tabela 5.14, observa-se que o valor de 

12, que indica a influência de AO na adsorção de ST, é menor que o valor de 21, que indica 

a influência de ST na adsorção de AO. Esse resultado mostra que o corante ST apresentou maior 

influência na adsorção de AO, sendo observado um resultado semelhante para o sistema AO-

ST em valor de pH 7,0 (considerando os valores do parâmetro de interação em módulo). Os 

resultados sugerem uma maior afinidade do corante ST com o adsorvente BAT quando 

comparado com a interação AO/BAT. 

6 Conclusão 

A rota de síntese adotada para a produção de BAT apresentou uma boa reprodutibilidade 

em relação aos dados apresentados na literatura, o que pôde ser verificado pelo valor obtido no 

ganho de massa e na quantidade de grupos ácido carboxílico, 64,48% e 5,15 mmol g- 1, 

respectivamente. Além disso, os resultados obtidos por meio das técnicas de caracterização 

FTIR, MEV, análise elementar de C, H, e N, BET comprovaram que as modificações químicas 

ocorreram conforme o esperado. O adsorvente apresentou boa eficiência na remoção dos 

corantes AO e ST em valores de pH 4,5 e 7,0, o que indica a viabilidade de uso do material do 

ponto de vista operacional e econômico para o tratamento de efluentes têxteis. O modelo de 
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difusão intrapartícula revelou que a adsorção ocorreu em três etapas, sendo a velocidade de 

adsorção controlada pela difusão intrapartícula. Os modelos de isoterma que melhor se 

ajustaram aos dados de equilíbrio para os sistemas monocomponente AO e ST/BAT em valor 

de pH 4,5 e AO/BAT em valor de pH 7,0 indicaram um processo de adsorção com caráter mais 

heterogêneo, com exceção do sistema ST/pH 7,0 que indicou uma adsorção com caráter mais 

homogêneo. A análise do modelo de Scatchard indicou a presença de sítios de adsorção com 

afinidades distintas, o que comprova a heterogeneidade do adsorvente no processo de adsorção. 

Para a isoterma bicomponente, o parâmetro de interação ᴧ12 < ᴧ21, o que indicou uma maior 

influência do corante ST no processo de adsorção do corante AO. Os valores obtidos para 

energia livre de Gibbs, ΔadsG°, foram negativos para todas as condições avaliadas, mostrando 

que AO e ST se concentraram preferencialmente na superfície de BAT na condição padrão. Os 

valores da entalpia de adsorção, ΔadsH°, indicaram que a adsorção de AO e ST em BAT em 

valores de pH 4,5 e 7,0 ocorreu por fisiossorção. Para o processo de dessorção de BAT a 

eficiência obtida para ambos os corantes foi de 40-55%, mas mesmo com resultados inferiores 

a 100% de dessorção, o processo de re-adsorção mostrou ser viável para um novo ciclo de 

adsorção, uma vez que o BAT permaneceu com sua capacidade de adsorção inalterada devido 

a sua superfície parcialmente dessorvida ter uma boa afinidade pelos corantes em um novo ciclo 

de adsorção, o que demonstra o potencial do adsorvente BAT para o tratamento de efluentes 

têxteis contendo corantes catiônicos. 
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Apêndice  
 

Figura 1 - Variação da entalpia de adsorção em função da quantidade de AO e ST adsorvida no 
equilíbrio sobre a superfície de BAT em pH 4,5 e em pH 7,0 a 25°C. 
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Figura 2 -Variação da entalpia molar de adsorção como uma função do grau de recobrimento da 
superfície de BAT por AO (a) e ST (b) em pH 4,5 e pH 7,0  
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