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RESUMO 
A contaminação de corpos d’água por efluentes industriais é um problema ambiental crescente 

que necessita de atenção, não só frente à crise hídrica vivida pelo país, mas também, pela 

preservação deste bem para as próximas gerações. Dois poluentes importantes presentes nestes 

efluentes são os metais pesados e os corantes têxteis. Estes poluentes são tóxicos para várias 

formas de vida e não biodegradáveis, tendem a acumular-se em organismos causando várias 

doenças e desordens. Dessa forma a remoção destes poluentes dos efluentes industriais se 

mostra uma preocupação importante. A bioadsorção é um processo de tratamento de águas 

residuais que tem atraído considerável interesse recentemente na remoção deste tipo de 

contaminante. Neste trabalho foi preparado um adsorvente a partir da celulose para ser utilizado 

na remoção de metais tóxicos e corantes de soluções idealmente contaminadas em batelada. A 

celulose foi modificada quimicamente utilizando o anidrido trimelítico (AT), produzindo um 

material contendo funções ácido carboxílico em sua estrutura (CAT). A esterificação da 

celulose (C) foi investigada e otimizada considerando o efeito da quantidade de AT e o tempo 

de reação além da análise da porcentagem de ganho de massa (pgm) e do número de funções 

ácidas (nCOOH) introduzidas. As modificações na celulose foram avaliadas pelas técnicas de 

FTIR, TGA, RMN 13C, PCZ, MEV e análise elementar de C, H e N. Estudos de adsorção em 

batelada foram realizados empregando os metais cobalto (II), cobre(II) e níquel(II) e os corantes 

safranina-T e auramina-O. A CAT apresentou capacidade de adsorção máxima (Qmáx) de 0,960, 

1,487 e 1,014 mmol.g-1 para Co+2, Cu+2
 e Ni+2 e 3,743 e 5,175 mmol.g-1 para safranina-T e 

auramina-O, respectivamente. Foram avaliados a influência da dosagem de adsorvente, do pH, 

do tempo de contato e da concentração inicial de adsorvato. Para tentar descrever os sistemas 

de adsorção foram utilizados os modelos de isoterma de Langmuir, Freundlich, Sips, Redlich-

Peterson, Hill-de Boer, Fowler-Guggenheim, um modelo para multicamadas e os modelos 

cinéticos de pseudo primeira e pseudo segunda ordem. Estudos de dessorção e re-adsorção 

mostraram a potencialidade de reutilização do adsorvente CAT. Os parâmetros termodinâmicos 

de adsorção ΔadsH° e ΔadsS° foram determinados com o auxílio da calorimetria de titulação 

isotérmica (ITC) que juntamente com a energia livre padrão ΔadsG° foram utilizados para 

discutir o mecanismo de adsorção de metais em CAT. 

Palavras-chave: bioadsorventes, adsorção, dessorção, metais pesados, corantes, calorimetria 

de titulação isotérmica. 
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ABSTRACT 
Contamination of water bodies by industrial wastewaters is a growing environmental problem 

that needs attention, not only for the water crisis faced by the country but also for the 

preservation of this asset for future generations. Two major pollutants present in these effluents 

are heavy metals and textile dyes. These pollutants are toxic to many living organisms and not 

biodegradable, tend to accumulate in organisms causing various diseases and disorders. Thus, 

the removal of these pollutants from industrial effluents is a major concern. The biosorption is 

a wastewater treatment method that has attracted substantial interest recently for the removal 

of such contaminants. An adsorbent was prepared from the cellulose to be used for the removal 

of toxic metals and dyes from spiked aqueous solutions in batch mode. The cellulose was 

chemically modified with trimellitic anhydride (TA), yielding a material containing carboxylic 

acid functions (CAT). The esterification of cellulose (C) was investigated and optimized as a 

function of AT concentration and reaction time by analyzing the percentage weight gain (pwg) 

and the amount of acid groups (nCOOH) introduced. Modified cellulose was characterized by 

FTIR, TGA, 13C NMR, PCZ, SEM and elemental analysis of C, H and N. Batch adsorption 

studies were performed using salts of copper (II), cobalt (II) and nickel (II) and dyes safranin-

T and auramine-O. CAT showed maximum adsorption capacity (Qmax) of 0.960, 1.487 and 

1.014 mmol.g-1 for Co+2, Cu+2 and Ni+2 and 3,743 and 5,175 mmol.g-1 for safranin-T and 

auramine-O, respectively. The influence of the adsorbent dosage, pH, contact time and initial 

adsorbate concentration on adsorption was evaluated. To describe the adsorption systems 

isotherms models of Langmuir, Freundlich, Sips, Redlich-Peterson, Hill-de Boer, Fowler-

Guggenheim, multilayer model and kinetic models of pseudo-first and pseudo-second order 

were used. Desorption and readsorption studies showed that the potential reuse of the adsorbent 

CAT is feasible. Changes in enthalpy (ΔadsH°) and entropy (ΔadsS°) were determined using 

isothermal titration calorimetry (ITC) technique. These parameters together with changes in 

free energy (ΔadsG°) were used to discuss the mechanism of metal ions adsorption on CAT. 

Keywords: bioadsorbent, adsorption, desorption, heavy metals, dyes, isothermal titration 

calorimetry.  



 

 vi 

Lista de Figuras 
Figura 2.1 – Safranina-T ............................................................................................................ 3	

Figura 2.2 – Auramina-O ........................................................................................................... 4	

Figura 2.3 – Éster de celulose e seus possíveis isômeros (CAT). .............................................. 4	

Figura 3.1 – Esquema resumido da bioadsorção de metais pesados em solução aquosa por 

biomassa vegetal. ............................................................................................................. 11	

Figura 3.2 – Diagrama do processo produtivo de uma indústria têxtil (adaptado de USEPA 

(1997)). ............................................................................................................................. 13	

Figura 3.3 – Estrutura molecular da celulose. .......................................................................... 18	

Figura 3.4 – Padrões mais prováveis das ligações de hidrogênio dos polimorfos de celulose I à 

esquerda e II à direita. ...................................................................................................... 19	

Figura 3.5 - Reação de fibra lignocelulósica com anidrido succínico (suporte sólido: celulose, 

bagaço de cana-de-açúcar, madeira)  (GURGEL, 2007). ................................................ 21	

Figura 3.6 – Isotermas de fisiossorção (adaptado de Iupac, 1985). ......................................... 23	

Figura 4.1: Preparação da CAT. .............................................................................................. 32	

Figura 5.1 - Esquema da rota sintética usada para se obter o adsorvente CAT (R = H ou grupo 

trimelitato). ....................................................................................................................... 43	

Figura 5.2– Espectro de infravermelho (FTIR) de (a) C e CAT, (b) CAT e CAT carregada com 

Co2+, Cu2+ e Ni2+, (as transmitâncias dos espectros de CAT-Co2+, CAT-Cu2+ e CAT-Ni2+ 

estão deslocadas de 15, 30 e 45% em relação ao espectro de CAT), (c) CAT e CAT 

carregada com safranina-T e auramina-O, (as transmitâncias dos espectros de CAT-

safranina-T e CAT-auramina-O estão deslocadas de 15% e 30% em relação ao espectro de 

CAT). ............................................................................................................................... 46	

Figura 5.3 - (a) Mecanismo sugerido para a remoção de íons metálicos (M2+) usando o 

adsorvente CAT [M = Co, Cu, ou Ni e mXn-  = contra íon (SO4
2- ou Cl-)], e (b) mecanismo 

sugerido de dessorção dos íons metálicos da CAT. ......................................................... 48	

Figura 5.4 – Curvas termogravimétricas (TG) e primeira derivada da TG (DTG) para a 

decomposição térmica de (a) C e (b) CAT. ..................................................................... 49	

Figura 5.5 – Difratogramas de raios-X de (a) C e (b) CAT. .................................................... 50	

Figura 5.6 - Espectro de RMN de 13C de C (a) e CAT (b). ..................................................... 51	

Figura 5.7 – Curva de determinação do pHPCZ da CAT. .......................................................... 52	

Figura 5.8 - Micrografias obtidas por MEV de C (a) e (c) e CAT (b) e (d) com aumento de 200 

e 10.000x. ......................................................................................................................... 52	



 

 vii 

Figura 5.9 - Micrografias obtidas por MEV-EDX da CAT contendo (a) Co2+, (b) Cu2+ e (c) Ni2 

adsorvidos. ....................................................................................................................... 53	

Figura 5.10 - Micrografias obtidas por MEV-EDX da CAT contendo (a) safranina-T e (b) 

auramina-O adsorvidos. ................................................................................................... 54	

Figura 5.11 – Efeito da dosagem de adsorvente para adsorção de Cu2+ em CAT. .................. 55	

Figura 5.12 – Efeito do pH na adsorção de Co2+, Cu2+ e Ni2+ em CAT. ................................. 56	

Figura 5.13 – Cinética de adsorção de (a) Co2+, (b) Cu2+ e (c) Ni2+em CAT. ......................... 58	

Figura 5.14 – Isoterma de adsorção no equilíbrio para adsorção de (a) Co2+, (b) Cu2+ e (c) Ni2+ 

em CAT à 25˚C, pH 5,5, 70 min, 130 rpm, 0,2 g/L de CAT. .......................................... 61	

Figura 5.15 – Entalpia de adsorção de Co2+, Cu2+ e Ni2+ em CAT. ......................................... 63	

Figura 5.16 – Efeito da dosagem de adsorvente para adsorção da auramina-O em CAT ....... 68	

Figura 5.17 – Efeito do pH na adsorção de safranina-T e auramina-O em CAT. ................... 69	

Figura 5.18 – Cinética de adsorção de (a) safranina-T em pH 4,5, (b) auramina-O em pH 4,5, 

(c) safranina-T em pH 7, (d) auramina-O em pH 7 em CAT. ......................................... 71	

Figura 5.19 – Isoterma de adsorção no equilíbrio para adsorção de (a) safranina-T em pH 4,5, 

(b) auramina-O em pH 4,5, (c) safranina-T em pH 7, (d) auramina-O em pH 7. ............ 75	

  



 

 viii 

Lista de Tabelas 
Tabela 3.1 – Toxicidade dos principais metais pesados ............................................................ 6	

Tabela 3.2 – Padrões de lançamento de metais pesados em corpos d’água .............................. 6	

Tabela 3.3 -  Adequabilidade de cada tipo de corante para diferentes fibras (adaptado Araújo e 

Castro, 1984) . .................................................................................................................. 14	

Tabela 3.4- Estimativa do grau de fixação de diferentes tipos de corantes em fibras ............. 14	

Tabela 3.5 – Vantagens e desvantagens dos métodos de remoção de corantes (adaptado Yagub 

et al, 2014) ....................................................................................................................... 16	

Tabela 3.6 – Porcentagem de celulose de alguns resíduos agrícolas (em base seca) .............. 17	

Tabela 3.7 - Faixa de GP de vários materiais celulósicos ........................................................ 18	

Tabela 3.8 – Comparação entre fisio- e quimissorção. ............................................................ 22	

Tabela 5.1 -  Estudo de otimização da esterificação de C. ...................................................... 45	

Tabela 5.2 -  Resultados da análise elementar de C, H e N ..................................................... 45	

Tabela 5.3 – Resultados da regressão não linear para a adsorção dos íons metálicos em CAT

.......................................................................................................................................... 57	

Tabela 5.4 – Resultados da modelagem das isotermas de adsorção dos íons metálicos utilizando 

modelos monocomponente .............................................................................................. 60	

Tabela 5.5 – Parâmetros termodinâmicos de adsorção dos íons metálicos em CAT a 25°C .. 65	

Tabela 5.6 – Eficiência de dessorção dos metais Co2+, Cu2+, Ni2+  em CAT .......................... 66	

Tabela 5.7 – Porcentagem de re-adsorção dos metais Co2+, Cu2+, Ni2+  em CATdes. .............. 66	

Tabela 5.8 – Dados de capacidade de adsorção de metais em diferentes adsorventes encontrados 

na literatura. 67	

Tabela 5.9 – Resultados da regressão não linear para a adsorção dos corantes em CAT ........ 71	

Tabela 5.10 – Dados experimentais e resultados da modelagem das isotermas de adsorção. . 77	

Tabela 5.11 – Eficiência de dessorção dos corantes safranina-T e auramina-O  em CAT ...... 78	

Tabela 5.12 – Eficiência de dessorção dos corantes safranina-T e auramina-O  em CAT em 

diferentes tempos (agente de dessorção HCl 0,01 mol.L-1) ............................................. 78	

Tabela 5.13 – Porcentagem de re-adsorção dos corantes safranina-T e auramina-O  em CATdes.

.......................................................................................................................................... 79	

Tabela 5.14 - Dados de capacidade de adsorção de corantes em diferentes adsorventes 

encontrados na literatura. ................................................................................................. 80	

  



 

 ix 

Lista de Abreviações e Símbolos  
AGU – Unidade de β-D-anidroglicopiranose 

AT– Anidrido trimelítico  

CAT – Celulose modificada com anidrido trimelítico  

CHN – Análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio 

C.I. – Color Index (Índice de cor) 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CP/MAS – Cross-polarization with Magic Angle Spinning  

DBO – Demanda bioquímica de oxigênio 

DQO – demanda química de oxigênio 

DRX – Difração de raios-X  

EDX – Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X  

FAAS – Espectroscopia de absorção atômica de chama  

FTIR – Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

IUPAC – União Internacional de Química Pura e Aplicada  

ITC – Calorimetria de titulação isotérmica  

MEV – Microscopia eletrônica de varredura 

PPO – Pseudo primeira ordem 

PSO – Pseudo segunda ordem 

RMN 13C – Ressonância magnética nuclear de carbono 13 

TGA – Analise termogravimétrica 

qe – capacidade de adsorção no equilíbrio (mmol.g-1)  

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

Ce – concentração do adsorvato no equilíbrio (mmol.L-1)   

b – constante de Langmuir (L.mmol-1) 

KF – constante de Freundlich [(mmol.g-1)(L.mmol-1)1/n]  

n – fator de heterogeneidade do modelo de Freundlich 

te – tempo de equilíbrio (min) 

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

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

k1 – constante de pseudo primeira ordem (min-1) 

k2 – constante de pseudo segunda ordem (g.mmol-1.min) 

R2 – coeficiente de determinação 



 

 x 

χ2
red – chi-quadrado reduzido 

ΔadsG° – energia livre padrão de adsorção 

ΔadsH° – entalpia padrão de adsorção 

ΔadsS°– entropia padrão de adsorção 

R-P – Redlich-Peterson 

CN – Número de coordenação 

KR – constante do modelo de R-P (L/g) 

αR – constante do modelo de R-P 

β – expoente do modelo de R-P 

KFG – constante de equilíbrio de Fowler-Guggenheim 

KH – constante de Hill-de Boer  

𝜃 – cobertura fracional (q/qmax) 

c – constante energética da interação (kJ.mol-1) 

ai – capacidade de adsorção em cada camada do modelo multicamada (mmol.g-1) 

k – constante de adsorção no equilíbrio do modelo multicamada (mmol-1) e  

bi – limite de concentração do mecanismo de adsorção do modelo multicamada (mmol.g-1). 

 

 

 

  



 

 xi 

SUMÁRIO 

1	 Introdução	....................................................................................................................	1	

2	 Objetivos	.......................................................................................................................	3	
2.1	 Gerais	................................................................................................................................	3	
2.2	 Específicos	.......................................................................................................................	3	

3	 Revisão	Bibliográfica	................................................................................................	5	
3.1	 Os	Metais	Pesados	........................................................................................................	5	
3.1.1	 Cobre	(Cu2+)	................................................................................................................................	6	
3.1.2	 Cobalto	(Co2+)	............................................................................................................................	7	
3.1.3	 Níquel	(Ni2+)	...............................................................................................................................	8	

3.2	 Métodos	tradicionais	de	remoção	de	metais	pesados	.....................................	9	
3.2.1	 Precipitação	química	..............................................................................................................	9	
3.2.2	 Separação	por	membrana	....................................................................................................	9	
3.2.3	 Tratamento	eletroquímico	...................................................................................................	9	
3.2.4	 Troca	iônica	..............................................................................................................................	10	
3.2.5	 Adsorção	....................................................................................................................................	10	
3.2.6	 Bioadsorção	..............................................................................................................................	10	

3.3	 Corantes	.........................................................................................................................	11	
3.3.1	 Padrões	de	lançamento	para	efluentes	contendo	corantes	.................................	12	
3.3.2	 Os	corantes	na	indústria	têxtil	..........................................................................................	12	
3.3.2.1	 O	processo	produtivo	...................................................................................................................	12	
3.3.2.2	 A	classificação	dos	corantes	......................................................................................................	14	

3.3.3	 Auramina	...................................................................................................................................	15	
3.3.4	 Safranina-T	................................................................................................................................	15	
3.3.5	 Tratamento	dos	efluentes	têxteis	....................................................................................	16	

3.4	 Biomassa	........................................................................................................................	16	
3.4.1	 Celulose	......................................................................................................................................	17	
3.4.2	 Aspectos	Estruturais	.............................................................................................................	17	
3.4.3	 Modificação	da	celulose:	Esterificação	..........................................................................	20	

3.5	 Adsorção	........................................................................................................................	21	
3.5.1	 Modelos	de	adsorção	............................................................................................................	22	
3.5.1.1	 Modelo	de	Langmuir	.....................................................................................................................	23	
3.5.1.2	 Modelo	de	Freundlich	...................................................................................................................	24	
3.5.1.3	 Modelo	de	Sips	.................................................................................................................................	25	
3.5.1.4	 Isoterma	de	Redlich-Peterson	(R-P)	......................................................................................	25	



 

 xii 

3.5.2	 Adsorção	cooperativa	...........................................................................................................	26	
3.5.2.1	 Modelo	de	Fowler–Guggenheim	..............................................................................................	26	
3.5.2.2	 Modelo	de	Hill-de	Boer	................................................................................................................	26	
3.5.2.3	 Modelo	Multicamadas	..................................................................................................................	27	

3.5.3	 Modelos	cinéticos	de	adsorção	.........................................................................................	27	
3.5.3.1	 Modelo	cinético	de	pseudo	primeira	ordem	......................................................................	28	
3.5.3.2	 Modelo	cinético	de	pseudo	segunda	ordem	.......................................................................	29	

3.5.4	 Calorimetria	de	titulação	isotérmica	(ITC)	.................................................................	29	

4	 Material	e	Métodos	.................................................................................................	31	
4.1	 Material	..........................................................................................................................	31	
4.1.1	 Purificação	da	piridina	.........................................................................................................	31	

4.2	 Síntese	do	material	adsorvente	.............................................................................	31	
4.2.1	 Preparação	da	celulose	........................................................................................................	31	
4.2.2	 Modificação	química	da	celulose	com	anidrido	trimelítico	(CAT)	....................	31	
4.2.3	 Esterificação	em	função	da	quantidade	de	anidrido	trimelítico	........................	32	
4.2.4	 Esterificação	em	função	do	tempo	de	reação	.............................................................	32	

4.3	 Caracterização	do	material	adsorvente	..............................................................	33	
4.3.1	 Porcentagem	de	ganho	de	massa	(pgm)	......................................................................	33	
4.3.2	 Grau	de	funcionalização	......................................................................................................	33	
4.3.3	 Moagem	e	classificação	do	material	adsorvente	......................................................	34	
4.3.4	 Análise	elementar	de	C,	H	e	N	(CHN)	.............................................................................	34	
4.3.5	 Espectroscopia	no	infravermelho	com	transformada	de	Fourier	(FTIR)	......	34	
4.3.6	 Análise	de	difração	de	raios-X	(DRX)	............................................................................	34	
4.3.7	 Determinação	do	ponto	de	carga	zero	(pHPCZ)	..........................................................	34	
4.3.8	 Análise	Termogravimétrica	(TGA)	.................................................................................	35	
4.3.9	 Ressonância	Magnética	Nuclear	de	carbono	13	no	estado	sólido	(RMN	13C)

	 35	
4.3.10	 Microscopia	eletrônica	de	varredura	(MEV)	............................................................	35	
4.3.11	 Espectroscopia	de	energia	dispersiva	de	raios-X	(EDX)	.....................................	36	

4.4	 Estudos	de	adsorção	..................................................................................................	36	
4.4.1	 Adsorção	de	metais	...............................................................................................................	36	
4.4.1.1	 Estudo	em	função	da	dosagem	de	adsorvente	..................................................................	36	
4.4.1.2	 Estudo	em	função	do	tempo	(cinética)	.................................................................................	37	
4.4.1.3	 Estudo	em	função	do	pH	da	solução	......................................................................................	37	
4.4.1.4	 Isotermas	de	adsorção	.................................................................................................................	38	
4.4.1.5	 Estudos	de	dessorção	...................................................................................................................	38	
4.4.1.6	 Re-adsorção	dos	materiais	dessorvidos	...............................................................................	39	



 

 xiii 

4.4.1.7	 Calorimetria	de	titulação	isotérmica	.....................................................................................	39	
4.4.2	 Adsorção	de	corantes	...........................................................................................................	40	
4.4.2.1	 Estudo	em	função	da	dosagem	de	adsorvente	..................................................................	40	
4.4.2.2	 Estudo	em	função	do	tempo	(cinética)	.................................................................................	41	
4.4.2.3	 Estudo	em	função	do	pH	.............................................................................................................	41	
4.4.2.4	 Isotermas	de	adsorção	.................................................................................................................	42	
4.4.2.5	 Estudos	de	dessorção	...................................................................................................................	42	
4.4.2.5.1	 Avaliação	do	agente	de	dessorção	.................................................................................	42	
4.4.2.5.2	 Cinética	de	dessorção	.........................................................................................................	42	

4.4.2.6	 Re-adsorção	dos	materiais	dessorvidos	...............................................................................	42	

5	 Resultados	e	discussões	........................................................................................	43	
5.1	 Síntese	e	caracterização	da	CAT	............................................................................	43	
5.1.1	 Otimização	da	síntese	...........................................................................................................	43	
5.1.2	 Análise	elementar	de	C,	H	e	N	...........................................................................................	45	
5.1.3	 Espectroscopia	no	infravermelho	com	transformada	de	Fourier	(FTIR)	......	45	
5.1.4	 Análise	termogravimétrica	(TGA)	...................................................................................	49	
5.1.5	 Difração	de	raios-X	(XRD)	..................................................................................................	49	
5.1.6	 Ressonância	magnética	nuclear	de	carbono	(RMN	13C)	........................................	51	
5.1.7	 Ponto	de	Carga	Zero	(pHPCZ)	..............................................................................................	51	
5.1.8	 Microscopia	eletrônica	de	varredura	............................................................................	52	
5.1.9	 Espectroscopia	de	Energia	Dispersiva	de	Raios-X	(EDX)	.....................................	53	

5.2	 Estudos	de	adsorção	..................................................................................................	54	
5.2.1	 Íons	metálicos	..........................................................................................................................	54	
5.2.1.1	 Efeito	da	dosagem	da	CAT	..........................................................................................................	54	
5.2.1.2	 Efeito	do	pH	na	adsorção	dos	íons	metálicos	.....................................................................	55	
5.2.1.3	 Cinética	de	adsorção	.....................................................................................................................	56	
5.2.1.4	 Isotermas	de	adsorção	.................................................................................................................	59	
5.2.1.1	 Calorimetria	de	titulação	isotérmica	.....................................................................................	62	
5.2.1.2	 Termodinâmica	do	processo	de	adsorção	...........................................................................	64	
5.2.1.3	 Estudos	de	dessorção	e	reuso	do	adsorvente	....................................................................	65	
5.2.1.3.1	 Dessorção	.................................................................................................................................	65	
5.2.1.3.2	 Re-adsorção	............................................................................................................................	66	

5.2.1.4	 Comparação	com	adsorventes	da	literatura	......................................................................	66	
5.2.1.5	 Conclusões	parciais	.......................................................................................................................	68	

5.2.2	 Corantes	.....................................................................................................................................	68	
5.2.2.1	 Efeito	da	dosagem	da	CAT	..........................................................................................................	68	
5.2.2.2	 Efeito	do	pH	na	adsorção	dos	corantes	.................................................................................	69	
5.2.2.3	 Cinética	de	adsorção	.....................................................................................................................	69	



 

 xiv 

5.2.2.4	 Isotermas	de	adsorção	.................................................................................................................	73	
5.2.2.5	 Estudos	de	dessorção	e	reuso	do	adsorvente	....................................................................	77	
5.2.2.5.1	 Avaliação	do	agente	de	dessorção	.................................................................................	77	
5.2.2.5.2	 Cinética	de	dessorção	.........................................................................................................	78	
5.2.2.5.3	 Re-adsorção	............................................................................................................................	79	

5.2.2.6	 Comparação	com	adsorventes	da	literatura	......................................................................	79	
5.2.2.7	 Conclusões	parciais	.......................................................................................................................	80	

6	 Conclusões	.................................................................................................................	80	

7	 Referências	................................................................................................................	81	

Apêndice	................................................................................................................................	1	

 



 

 

1 

1 Introdução 
As atividades humanas, tais como a industrialização e as práticas agrícolas, 

contribuíram imensamente para a degradação e poluição do meio ambiente, incluindo os corpos 

d'água como rios e mares, necessários para manutenção da vida. A poluição das águas naturais 

por contaminantes biológicos e químicos é um problema mundial, existindo poucas áreas 

povoadas, sejam em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, que não sofram com ao 

menos uma das formas de poluição hídrica (BAIRD e CANN, 2012).  

Atualmente um dos principais problemas de degradação hídrica é a contaminação da 

água por metais pesados, principalmente oriundos de efluentes industriais. Metais como 

cádmio, zinco, cobre, níquel, chumbo, mercúrio e cromo são comumente detectados em águas 

residuais industriais, provenientes de atividades como galvanização, mineração, fundição, 

fabricação de baterias, curtumes, refino de petróleo, fabricação de tinta, pesticidas, fabricação 

de pigmentos, industrias de impressão e fotografia, etc. (WAN NGAH e HANAFIAH, 2008). 

A presença destes e de outros metais representa um efeito potencialmente prejudicial aos seres 

humanos e demais seres vivos, devido à toxicidade, não-degradabilidade, biomagnificação e 

acumulação de metais pesados na natureza ao longo da cadeia alimentar (ZOUBOULIS et al., 

2004). 

Outros contaminantes importantes na degradação de corpos d’água são os corantes 

sintéticos, os quais representam uma séria ameaça ao ser humano e ao desenvolvimento da vida 

aquática (GUPTA et al., 2013). Para atender a demanda industrial, estima-se que cerca de 1,6 

milhões de toneladas de corantes são produzidas anualmente, e que de 10 a 15% deste volume 

é descartado na forma de águas residuais (TAN et al., 2015). A exposição excessiva à corantes 

provoca irritação da pele, problemas respiratórios, e, para alguns corantes, aumenta o risco de 

câncer em seres humanos. Além disso, a presença de corantes nas águas residuais, também 

contribui para a elevada demanda de química de oxigênio (DQO) e provoca mau odor (GUPTA 

et al., 2013). Dessa forma, é de extrema importância a remoção de corantes de águas residuais 

de modo a assegurar a qualidade dos cursos d’água onde tais efluentes serão despejados. 

Há diversos métodos de supressão destes contaminantes em corpos d’água. Para os 

metais têm sido usadas técnicas como: troca iônica, precipitação química, filtração por 

membrana (ultra- e nanofiltração), osmose reversa, evaporação e extração com solvente (FU e 

WANG, 2011). Em geral esses métodos são ineficazes ou de alto custo, e alguns geram grande 

quantidade de resíduos que precisam ser dispostos. Além disso, alguns deles são ineficazes 
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especialmente quando a concentração dos metais pesados no meio é relativamente baixa (LI et 

al., 2013). Inúmeras tecnologias são utilizadas para a eliminação de corantes de águas residuais, 

tais como separação por membranas, coagulação-floculação, técnicas eletroquímicas, oxidação, 

ozonização e tratamentos biológicos em meio aeróbio ou anaeróbio (MALIK e SANYAL, 

2004). Da mesma forma, como na remoção de metais, o tratamento da água de forma 

econômica, rápida e eficaz em nível comercial é ainda um problema desafiador (GUPTA et al., 

2013).  

Devido às vantagens econômicas e por ser ambientalmente correta (environmental 

friendly) a bioadsorção tem sido considerada como uma das técnicas mais promissoras para a 

remoção de metais pesados de águas residuais. O processo de adsorção oferece flexibilidade na 

operação e também na produção dos adsorventes, e em muitos casos o efluente tratado é 

adequado para reuso, livre de cor e odor. Além disso, devido ao processo de adsorção ser por 

vezes reversível, a regeneração do adsorvente gera maior economia de operação (O'CONNELL 

et al., 2008). Para a remoção de corantes não é diferente, esta técnica pode lidar com taxas de 

fluxo razoavelmente grandes, produzindo um efluente de alta qualidade que não resulte na 

formação de substâncias nocivas como quando se aplica o tratamento com oxidantes fortes 

como o ozônio e os radicais como o hidroxila e superóxido, os quais podem gerar produtos de 

decomposição mais tóxicos (MITTAL et al., 2010).  

Diferentes bioadsorventes, incluindo algas, bactérias, leveduras, fungos e resíduos 

agroindustriais como o bagaço de cana-de-açúcar, sendo esse último proveniente da indústria 

sucroalcooleira, casca de frutas e árvores, são potenciais alternativas aos adsorventes 

convencionais devido à sua capacidade de adsorção inerente, compatibilidade ambiental e 

relação custo-benefício (CHEN et al., 2011). 

A celulose é o biopolímero renovável mais amplamente disponível na natureza, sendo 

uma matéria-prima promissora de baixo custo para preparação de vários materiais funcionais. 

Em sua estrutura química há uma grande quantidade de grupos hidroxila, o que leva a uma 

elevada capacidade de reagir com vários grupos específicos. Existem na literatura vários 

trabalhos que apontam diversas modificações químicas capazes de produzir materiais com 

excelente desempenho na adsorção. A modificação da celulose com a introdução de grupos 

funcionais, tais como, grupos ácido sulfônico (GÜÇLÜ et al., 2003), grupos amino e grupos 

carboxílicos (GURGEL e GIL, 2009a), a torna capaz de remover íons de metais pesados de 

soluções aquosas com capacidade de adsorção relativamente alta. 
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2 Objetivos  

2.1 Gerais 
Este trabalho tem como objetivo estudar a adsorção dos íons metálicos Co2+, Cu2+ e Ni2+ 

e corantes safranina-T (Figura 2.1) e auramina-O (Figura 2.2) de soluções aquosas idealmente 

contaminadas em celulose quimicamente modificada (CAT) (Figura 2.3) em sistemas de 

batelada, buscando uma possível aplicação para o tratamento de efluentes industriais por 

adsorção.  

2.2 Específicos  

• Otimizar a síntese do éster de celulose (CAT) em função do tempo de reação e da 

quantidade de anidrido trimelítico; 

• Avaliar a capacidade de adsorção do éster de celulose (CAT) (Figura 2.3), quanto 

à remoção de íons metálicos e corantes em sistemas monocomponente; 

• Estudar o mecanismo envolvido nos processos de adsorção com base em estudos 

cinéticos, de equilíbrio e por calorimetria de titulação isotérmica;   

• Avaliar a possível reutilização do adsorvente; 

• Comparar a eficiência do material sintetizado (CAT) com materiais descritos na 

literatura para a adsorção de íons metálicos e corantes. 
Figura 2.1 – Safranina-T 
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Figura 2.2 – Auramina-O 

 
 
 
 

Figura 2.3 – Éster de celulose e seus possíveis isômeros (CAT). 
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3 Revisão Bibliográfica 

3.1 Os Metais Pesados 
Muitos metais ditos pesados são essenciais para os organismos vivos em níveis traços 

como o cobalto que é essencial para a manutenção das células da medula óssea, o cobre que é 

indispensável para a síntese de hemoglobina e na absorção de ferro, o manganês que é 

importante na capacidade reprodutiva, o zinco para o sistema imunológico e etc. 

Existem várias definições para metais pesados. Duffus (2002) reuniu em um relatório 

técnico da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) várias definições descritas 

na literatura para metal pesado. Com base em sua revisão, Duffus (2002) relatou como sendo 

as principais definições de metal pesado: massa específica elevada entre 3,5 e 7,0 g.cm-3, massa 

atômica também elevada sendo o sódio usado como referência, e elevado número atômico, 

tomando o cálcio como base. Duffus (2002) verificou também que frequentemente o conceito 

de metal pesado era empregado para metais e metaloides associados a contaminações e 

toxicidade, pois impactos ao meio ambiente e à saúde humana decorrentes do descarte de 

metais, fatores ambientais e toxicológicos foram associados à definição de metal pesado 

(DUFFUS, 2002). 

Os metais pesados podem ser encontrados na natureza geralmente em baixas 

concentrações e em formas não prontamente disponíveis provenientes de processos naturais, 

como intemperismo das rochas, deposições atmosféricas e erupções vulcânicas. Porém, 

atividades antrópicas como industriais, agrícolas e de mineração, por exemplo, têm elevado 

consideravelmente a concentração destes metais no ambiente (ALLOWAY, 1990). 

A água e o solo são os pontos de entrada mais comuns no ambiente para os metais 

pesados, cuja tendência à bioacumulação em animais e humanos os torna perigosos do ponto 

de vista de saúde pública. Assim, mesmo em níveis traços, os metais pesados representam uma 

séria ameaça para a saúde humana (TEKAYA et al., 2013). A Tabela 3.1 apresenta alguns 

danos comuns à saúde humana relacionados a exposição aos principais metais pesados. 

A resolução CONAMA no 397/08 (BRASIL, 2011) que estabelece os padrões de 

lançamento de efluentes nos corpos hídricos brasileiros fixa valores máximos de concentração 

de metais permitidos no efluente de lançamento. Os valores permitidos pela resolução 

CONAMA nº 397/08 se encontram listados Tabela 3.2. 
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Tabela 3.1 – Toxicidade dos principais metais pesados  
Metais pesados Toxicidade 
Arsênio Manifestações na pele, doenças vasculares 
Cádmio Disfunção renal, câncer, dano aos rins 
Cromo Dor de cabeça, diarreia, vomito, câncer  
Cobre Doença de Wilson, insônia, dano ao fígado  
Níquel Dermatite, náusea, asma crônica, câncer  
Zinco Depressão, problemas neurológicos 
Chumbo Dano cerebral em fetos, doenças renais e nervosas 
Mercúrio Artrite reumatoide, doenças renais e nervosas 

Fonte: BARAKAT (2011) (adaptada). (BARAKAT, 2011). 

Tabela 3.2 – Padrões de lançamento de metais pesados em corpos d’água 
Parâmetros Valores máximos 
Arsênio total 0,5 mg.L-1 
Bário total 5,0 mg.L-1 
Cadmio total 0,2 mg.L-1 
Chumbo total 0,5 mg.L-1 
Cobre dissolvido 1,0 mg.L-1   
Cromo hexavalente 0,1 mg.L-1  
Cromo trivalente 1,0 mg.L-1  
Estanho total 4,0 mg.L-1  
Manganês dissolvido 1,0 mg.L-1  
Mercúrio total 0,01 mg.L-1 
Níquel total 2,0 mg.L-1  
Zinco total 5,0 mg.L-1  

Fonte: BRASIL (2011). 

Ao contrário dos contaminantes orgânicos, os metais pesados não são biodegradáveis e 

tendem a acumular-se nos organismos vivos. Dessa forma, a sua remoção dos efluentes, 

principalmente industriais, faz-se necessária a fim de preservar a saúde dos corpos d’água e dos 

seres que os utilizam. 

3.1.1 Cobre (Cu2+) 
O cobre é um elemento químico de símbolo Cu (do latim cuprum), número atômico 29 

e de massa atômica 63,546 g.mol-1. Está largamente distribuído na natureza no estado 

elementar, na forma de sulfeto, de arsenito, de cloreto e de carbonatos. Dos estados de oxidação 

que o cobre se encontra na natureza a forma mais abundante é o metal com o estado de oxidação 

(II), formando um grande número de sais de vários ânions, cuja maioria é hidrossolúvel, além 

de uma variedade de complexos (PATNAIK, 2002).  

Ele participa de diversos processos no organismo, como a metabolização do ferro por 

enzimas, cobre-dependentes; a formação de elastina e do colágeno, que são proteínas presentes 

em várias partes do corpo como, por exemplo, nos vasos sanguíneos; produção de melanina, 
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responsável pela pigmentação da pele e pelos. A deficiência de cobre é rara no homem, pois 

quase todas as dietas possuem alguns miligramas de cobre, sendo que cinco miligramas por dia 

excedem suas necessidades. Por ordem decrescente de concentração, encontra-se cobre em 

nozes, legumes secos, cereais, frutos secos, caça, peixe e tecidos animais (PATNAIK, 2002). 

Mutações em genes envolvidos na homeostase de cobre são responsáveis por distúrbios 

do metabolismo deste metal em seres humanos. O distúrbio mais associado à toxicidade do 

cobre é a doença de Wilson, que é uma doença autossômica recessiva causada pela mutação do 

gene ATP7B que leva a falha no transporte de cobre e excreção na bile (KUMAR et al., 2015). 

De acordo com a Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, que rege os parâmetros de 

potabilidade da água, a concentração máxima de cobre permitida em água potável é de 2,0 

mg.L-1 (BRASIL, 2011a). 

O uso industrial de cobre está associado a vários processos, dentre os quais pode-se 

destacar a galvanoplastia, a indústria têxtil, eletroeletrônica e vários processos químicos em que 

age como catalisador.  

3.1.2 Cobalto (Co2+) 
O elemento de símbolo Co, número atômico 27 e massa atômica 58,933 g.mol-1 é um 

metal de transição, do Grupo VIII, ocorrendo principalmente nos estados de oxidação +2 e +3, 

mas existe também nas formas 0, +1, +4 e +5. A maioria do cobalto encontrado na Terra é 

difundido nas rochas, mas pode ser encontrado também em carvão, solos e em concentrações 

traço em animais e plantas. É um elemento essencial para as plantas e animais, que faz parte da 

vitamina B12 (cianocobalamina) além de ser fundamental para a função normal de todas as 

células, particularmente das células da medula óssea, sistemas nervoso e gastrointestinal. Sua 

ausência em animais pode causar retardo de crescimento, anemia e perda de apetite (PATNAIK, 

2002).  

Suas principais fontes naturais de ingestão humana estão em carnes, rins, fígado, leite, 

ostras e mexilhões, ovos e queijos. O cobalto em excesso pode causar disfunção da glândula 

tireoide, dermatites, cardiomiopatia, hepatoxicidade, nefrotoxicidade e policitemia 

(Barałkiewicz e Siepak, 1999). 

O emprego mais importante do cobalto é na produção de superligas metálicas utilizadas 

em componentes de máquinas industriais. As suas ligas possuem alta resistência à corrosão e à 

oxidação a altas temperaturas. Além disso, certas ligas são usadas em dessulfuração, liquefação 

de carvão e em hidrocraqueamento de xisto de petróleo bruto. Os catalisadores de cobalto são 

utilizados em muitos processos industriais. Óxido de cobalto é usado em vidro para conferir cor 
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rosa ou azul; seu isótopo radioativo (60Co) é usado em radiografia e esterilização de alimentos 

(PATNAIK, 2002). 

3.1.3 Níquel (Ni2+) 
Possui símbolo Ni, número atômico 28 e massa atômica 58,693 g.mol-1. É um metal de 

transição na primeira tríade do Grupo VIII depois de ferro e cobalto. Possui estados de oxidação 

0, +1, +2, e +3, mas o estado de oxidação mais comum é +2. Ocorre principalmente na forma 

de sulfeto, óxido e minerais de silicatos. Sua abundância na crosta terrestre é de apenas 84 

mg/kg, sendo o 24o elemento mais abundante. A sua concentração média em água do mar é de 

0,56 µg.mL-1. O níquel é um dos principais componentes do núcleo da terra, compreendendo 

cerca de 7% (PATNAIK, 2002). 

O níquel é um metal traço nutricionalmente essencial para várias espécies de animais, 

microrganismos e plantas, portanto qualquer deficiência ou sintomas de toxicidade podem 

ocorrer quando, respectivamente, muito pouco ou excesso de níquel é ingerido. Exposição por 

inalação em ambientes profissionais é a principal via de contaminação induzida por níquel, e 

pode causar efeitos tóxicos nas vias respiratórias e no sistema imune (CEMPEL e NIKEL, 

2006).  

A presença de níquel acima dos níveis críticos pode causar vários tipos de transtornos 

agudos e crônicos na saúde humana tais como danos severos aos pulmões e aos rins, problemas 

gastrointestinais, por exemplo, náuseas, vômitos e diarreia, fibrose pulmonar, edema renal e 

dermatite cutânea (BORBA et al., 2006). De acordo com a portaria 2914/2011, o valor máximo 

permitido para água potável é de 0,07mg.L-1 (BRASIL, 2011a). 

As aplicações mais importantes do níquel envolvem a sua utilização em numerosas 

ligas. Tais ligas são usadas para construir vários equipamentos, vasos de reação, peças de 

encanamento, de mísseis e componentes aeroespaciais. Tais ligas à base de níquel incluem 

Monel, Inconel, Hastelloy, Duranickel, Udinet, Incoloy e muitas outras ligas sob vários outros 

nomes comerciais. O níquel é usado para revestimento de muitos metais com o intuito de 

melhorar suas resistências à corrosão. Metais banhados a níquel são usados em uma variedade 

de equipamentos, peças de máquinas, chapas de impressão, e em vários itens simples como 

tesouras, chaves, clipes e peças decorativas. O pó de níquel é usado como elétrodo poroso em 

baterias e células de combustível. 

Outra importante utilização industrial do níquel é em catálise, onde o níquel é usado na 

hidrogenação catalítica ou desidrogenação de compostos orgânicos, incluindo olefinas, 

gorduras e óleos (PATNAIK, 2002). 
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3.2 Métodos tradicionais de remoção de metais pesados 
A remoção de metais pesados presentes em águas residuais pode ser feita por diversos 

processos, como precipitação química, processos de separação por membranas, tratamento 

eletroquímico, troca iônica, adsorção e etc.  

3.2.1 Precipitação química 
A precipitação química é um processo de tratamento largamente utilizado para a 

remoção de metais dissolvidos em águas residuais contendo metais tóxicos. A eficácia do 

processo de precipitação química é dependente de vários fatores incluindo a concentração dos 

íons metálicos presentes na solução, o precipitante utilizado e a presença de outros componentes 

que podem inibir a reação de precipitação. O tratamento por precipitação química envolve a 

adição de reagentes químicos para alterar o estado físico dos metais dissolvidos e em suspensão 

e facilitar a sua remoção por sedimentação ou filtração. Normalmente são utilizados como 

reagentes no processo de precipitação hidróxido de sódio ou hidróxido de cálcio para criar 

hidróxidos metálicos insolúveis (ONCEL et al., 2013). Possui a desvantagem de ser efetiva 

apenas para altas concentrações, difícil retirada dos metais precipitados além de produzir lama. 

A grande vantagem deste processo é o baixo custo e operação simples (VOLESKY, 2001). 

3.2.2 Separação por membrana 
Este processo se baseia na utilização de membranas sintéticas semipermeáveis cujo 

principal objetivo é separar substâncias que possuem diferentes propriedades, tais como: 

tamanho, forma, difusibilidade, etc. Desta forma, uma membrana semipermeável é considerada 

uma barreira seletiva, a qual permite certas transferências de matéria entre dois meios separados 

por ela. As principais técnicas que utilizam membranas são a ultrafiltração, nanofiltração e 

osmose reversa (FU e WANG, 2011). É um processo que tem a desvantagem de possuir um 

elevado custo e na maioria dos casos depender de alta pressão, porém tem a vantagem de ser 

bastante efetivo (ZOUBOULIS et al., 2004). 

3.2.3 Tratamento eletroquímico 
Este processo baseia-se em desestabilizar os contaminantes presentes no meio aquoso 

mediante a passagem de uma corrente elétrica através do mesmo. Esta corrente provoca reações 

químicas que conduzem os contaminantes a um estado estável visando sua precipitação e 

posterior remoção por eletroflotação (FU e WANG, 2011). É um processo de elevado custo e 

efetivo apenas para altas concentrações. A vantagem do tratamento eletroquímico é a 

possibilidade de reutilização dos metais (ZOUBOULIS et al., 2004). 
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3.2.4 Troca iônica 
A utilização do processo de troca-iônica na remediação de águas residuais contendo 

metais pesados consiste na remoção dos íons indesejáveis, que são substituídos por uma 

quantidade equivalente de espécies iônicas que apresentam um menor potencial de perigo, 

presentes em uma matriz sólida insolúvel. Uma reação de troca-iônica pode ser definida como 

uma troca reversível de íons entre a fase sólida (trocador iônico) e a fase líquida (solução 

aquosa)(TENÓRIO e ESPINOSA, 2001). A troca iônica possibilita a recuperação dos metais, 

mas é sensível à presença de partículas, e além disso, as resinas possuem custo elevado. 

(VOLESKY, 2001; ZOUBOULIS et al., 2004). 

3.2.5 Adsorção 
O processo de adsorção envolve a separação de uma substância a partir de uma fase 

acompanhada por sua acumulação ou concentração na superfície de outra. A adsorção pode 

ocorrer em qualquer um dos seguintes sistemas: gás-líquido, líquido-líquido, líquido-sólido e 

gás-sólido. A fase “adsorvente” consiste na matriz onde o material a ser adsorvido ficará retido 

e a fase que ficar-se-á retida à superfície de adsorção é chamada “adsorvato” (SUZUKI, 1990). 

A adsorção convencional não é seletiva para alguns metais, mas possibilita a recuperação dos 

íons metálicos (VOLESKY, 2001; ZOUBOULIS et al., 2004). 

Os processos convencionais possuem uso restrito devido a razões técnicas e/ou 

econômicas. Uma alternativa para o tratamento de águas residuais contendo metais pesados 

utilizando materiais renováveis com a possibilidade de se obter alta eficiência de remoção é a 

bioadsorção. 

3.2.6 Bioadsorção 
A bioadsorção de metais pesados é um processo de adsorção baseado na captura dos 

íons metálicos utilizando biomassa animal ou vegetal. O processo se dá por interações físico-

químicas entre os íons e os grupos funcionais presentes na superfície da biomassa. A vantagem 

da bioadsorção está no uso de matérias-primas de biomassa que são abundantes na natureza ou 

resíduos de outras operações industriais (VOLESKY, 2001). Além disso, a bioadsorção é mais 

vantajosa quando comparada aos métodos de tratamento convencionais devido ao baixo custo, 

alta eficiência, minimização da utilização de reagentes químicos e geração de lodo, além da 

possibilidade de regeneração dos bioadsorventes e da possível recuperação dos íons metálicos 

adsorvidos (DAS et al., 2008).  
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É um processo relativamente rápido, podendo ser reversível, e por isso mostra-se 

adequado para a remoção de íons metálicos. Um esquema simplificado da utilização da 

bioadsorção na remediação de efluentes contendo metal pesado é apresentado na Figura 3.1 

(LUZ et al., 2004). 

Figura 3.1 – Esquema resumido da bioadsorção de metais pesados em solução aquosa por biomassa vegetal. 

 
Fonte: LUZ et al.(2004) (adaptado). 

3.3 Corantes  
Os corantes são substâncias que, quando aplicadas a um substrato proporcionam cor por 

um processo que altera, pelo menos temporariamente, qualquer estrutura cristalina das 

substâncias coloridas. Sua utilização industrial é ampla, sendo empregado em produtos em 

indústrias têxteis, farmacêuticas, alimentos, cosméticos, plásticos e papel fotográfico 

(CHEQUER et al., 2013). Muitos corantes podem ser obtidos a partir de fontes naturais, tais 

como plantas, animais e minerais. De fato, os seres humanos têm conhecimento sobre e têm 

utilizado corantes naturais desde o despertar da civilização. O óxido de ferro, por exemplo, têm 

sido usado para colorir tecidos e cerâmica e para decorar o corpo humano (LAMBOURNE e 

STRIVENS, 1999). Até o século XIX, todos os corantes provinham de origem natural, e muitos 

destes corantes utilizados ao longo da história são empregados até hoje, sendo o maior exemplo 

o índigo, corante descoberto pelos egípcios e que era extraído da planta chamada pastel (Isatis 

tinctoria) As folhas e caules são ricos no glicosídeo "indican" que, ao decompor-se por 

fermentação, produz indigotina, o princípio ativo do corante azul índigo. O emprego de corantes 

artificiais teve início em 1856, com William Henry Perkin, um químico inglês, que sintetizou 

a Mauveína, considerada, então, como o primeiro corante sintético produzido. Os corantes 

começaram a ser sintetizados em larga escala, e a produção de índigo, por exemplo, utilizava 
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anilina como precursor (CARDOSO, 2012). Os corantes são classificados de acordo com a sua 

aplicação e estrutura química, e são compostos de um grupo de átomos, cromóforos conhecidos 

como responsáveis pela cor do corante. Além disso, os corantes podem possuir grupos que 

intensificam a cor dos cromóforos. Geralmente são grupamentos que possuem pelo menos um 

par de elétrons não-ligantes. Estes grupos são chamados de auxocromos. Os auxocromos mais 

comuns são amina, carboxila, hidroxila e sulfonato (CHEQUER et al., 2013).  

A contaminação de águas superficiais e subterrâneas com corantes sintéticos é um grave 

problema ambiental, e portanto, é uma ameaça ao ser humano e a vida aquática (GUPTA et al., 

2013). Corantes sintéticos são amplamente utilizados como agentes de coloração nas indústrias 

de tecido, papel, couro, gasolina, farmacêuticas e de alimentos. O despejo destes efluentes na 

hidrosfera gera uma carga significativa de poluição devido a sua visibilidade, mesmo em 

concentrações muito baixas e devido à sua natureza recalcitrante, conferindo cor indesejável à 

água, reduzindo a penetração da luz solar, resistindo a ações fotoquímicas e biológicas, além 

de gerar produtos de degradação tóxicos ou mesmo mutagênicos, carcinogênicos e também 

aumenta os níveis de DQO e DBO das fontes aquáticas (CRINI, 2006). Existem mais de 

100.000 tons de corantes comercialmente disponíveis, com mais de 1,6 milhões de toneladas 

produzidas por ano (NOROOZI e SORIAL, 2013). Estima-se que 2% dos corantes nos efluentes 

são gerados por manufaturadas fabris, enquanto 10% do descarte advém de indústrias têxteis e 

de setores associados (ALLEN et al., 2004). Devido à toxicidade dos corantes é necessário 

eliminá-los das águas residuais antes da sua descarga nos corpos d’água.  

3.3.1 Padrões de lançamento para efluentes contendo corantes  
A resolução CONAMA 430/2011 (2011b), 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.  

3.3.2 Os corantes na indústria têxtil 

3.3.2.1 O processo produtivo 

A indústria têxtil é composta por um grupo diversificado, fragmentado de 

estabelecimentos que produzem e/ou processam produtos têxteis (fibras, fios, tecidos) para 

posterior utilização em vestuário, mobiliário doméstico e bens industriais. As principais 

matérias-primas são fibras, água, corantes e diversos agentes químicos (USEPA, 1997). O 

processo produtivo típico está esquematizado na Figura 3.2. A maioria das etapas é geradora 
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de resíduos sólidos e líquidos, merecendo estes últimos uma atenção especial pela elevada 

quantidade produzida. A composição dos efluentes depende das etapas do processo onde são 

produzidos. Nos efluentes gerados nas etapas de tingimento, estamparia e acabamento estão 

presentes grandes quantidades de corantes que não se fixaram às fibras durante o tingimento, e 

portanto, estima-se que, anualmente, aproximadamente 50 mil toneladas de corantes são 

descartadas pelas indústrias têxteis (FERNANDES et al., 2004). 
Figura 3.2 – Diagrama do processo produtivo de uma indústria têxtil (adaptado de USEPA (1997)). 
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3.3.2.2 A classificação dos corantes 

A classificação dos corantes pode ser feita de acordo com sua estrutura ou com os 

métodos de aplicação utilizados. Para identificar cada tipo de corante a Society of Dyers and 

Colourists desenvolveu, em 1942, o Colour Index (C.I.), um sistema de classificação de 

corantes que apresenta uma lista organizada de nomes e números para designar os diversos 

tipos de corantes (M. CLARK et al., 2011). 

Os corantes podem ser classificados quanto às propriedades de aplicação, sendo 

divididos em diversos tipos sendo eles: corantes à cuba, sulfurosos, azo, dispersos, diretos, 

ácidos, a mordente ou metalizáveis, metalizados, reativos e catiônicos (ABRAHART, 1977). A 

Tabela 3.3 apresenta a adequabilidade de cada tipo de corante a cada tipo de fibra. 

Tabela 3.3 - Adequabilidade de cada tipo de corante para diferentes fibras (adaptado Araújo e Castro (1984)). 

Tipo Proteico 
(lã e seda) Celulósico Acetato e tri 

acetato Poliamida Poliéster Acrílico 

Básico - - - - - n 
Direto q n - q - - 
Ácido n - - n - - 

Reativo n n - q - - 
Azoico - n q q q q 
À cuba q n - - - - 

Sulfuroso - n - - - - 
Disperso - - n n n n 

Metalizado n - - n - - 
A mordente n - - - - - 

n muito adequado q adequado   - inadequado  

A fixação dos corantes nas fibras não ocorre totalmente sendo dependente da interação 

entre o corante e a fibra e da forma como é realizado o tingimento (método de aplicação, razão 

de banho, a profundidade dos tons, etc.). A Tabela 3.4 apresenta as estimativas para a 

porcentagem de perda de corantes no tingimento de diferentes fibras (USEPA, 1997). 

Tabela 3.4- Estimativa do grau de fixação de diferentes tipos de corantes em fibras.  
Classe de corante Fibra Porcentagem de perda 

Ácido Poliamida 7-20% 
Direto Celulose 5-30% 
Básico Acrílico 1-5% 
Reativo Celulose 10-50% 
Disperso Poliéster 0-10% 
À cuba Celulose 5-20% 

Sulfuroso Celulose 10-40% 
Complexos metálicos  Lã 2-10% 

Fonte: USEPA (1997). 
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3.3.3 Auramina 
A auramina (4,4’-dimetilaminobenzofenonimida; C17H21N3.HCl; MM = 303,83 g.mol-

1) e o seu sal cloridrato (Auramina-O), corante básico da classe dos difenilmetanos, são 

utilizados na coloração de papel, tecidos e couro (MARTELLI et al., 1998). Em sua forma pura, 

a auramina-O apresenta-se como cristais em agulhas amarelas sendo solúvel em água e etanol. 

Auramina e seus sais podem ser produzidos aquecendo 4,4'-bis (dimetilaminodifenil) 

metano com uma mistura de ureia, ácido sulfâmico, e enxofre em solução de amônia a 175°C. 

O sulfato de auramina formado na reação pode ser utilizado diretamente no processo de 

tingimento ou pode ser convertido em auramina básica ou no cloridrato de auramina (auramina-

O). Soluções altamente concentradas para utilização na indústria do papel podem ser preparadas 

através da dissolução de base de auramina em formamida contendo bissulfato de sódio 

(THETFORD, 2000).  

Case e Pearson (1954) relataram uma incidência relativamente elevada de tumores de 

bexiga em 238 trabalhadores envolvidos na fabricação de auramina, com um período de latência 

que varia entre 9 e 28 anos. No geral, houveram seis atestados de óbito que citam tumores de 

bexiga, sendo que a média esperada de óbitos devido a estes tipos de tumores era menor que 1 

caso para toda a população masculina da Inglaterra e do país de Gales. 

Um estudo de mortalidade foi realizado entre 191 trabalhadores que haviam sido 

empregados para aproximadamente 1 mês de produção de auramina na Badische Anilin und 

Soda Fabrik (BASF) em Ludwigshafen na Alemanha durante o período 1932-1976. Entre um 

total de 45 mortes, dez foram resultado de tumores malignos (KIRSCH et al., 1978). 

3.3.4 Safranina-T 
O corante safranina-T (3,7-diamino-2,8-dimetil-5-cloreto de felina; C20H19N4Cl, MM = 

350,88 g.mol-1) é um corante sintético catiônico, e largamente utilizado como corante têxtil. É 

empregado no tingimento de algodão, lã, seda, couro e papel. A safranina se apresenta na forma 

de sólidos cristalinos que possuem um brilho metálico verde característico, solúveis em água e 

quando em solução aquosa apresentam coloração vermelha. A solução alcoólica mostra uma 

fluorescência amarelo-vermelho. Embora a safranina não seja perigosa em comparação com 

outros corantes comerciais, a exposição aguda pode, no entanto, provocar irritação ocular, gerar 

danos permanentes na córnea e na túnica conjuntiva em seres humanos e coelhos. A potencial 

exposição a safranina também pode causar danos à pele e irritação do trato respiratório 

(FAYAZI et al., 2015). 
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3.3.5 Tratamento dos efluentes têxteis 
Os efluentes gerados na indústria têxtil promovem grandes variações nos diferentes 

parâmetros de análises de qualidade da água, como a demanda química de oxigênio (DQO), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), pH, cor e salinidade. A presença de pequenas 

quantidades de corantes na água (na ordem de mg.L-1 para certos corantes) torna-a altamente 

colorida, afetando sua transparência, a solubilidade dos gases e, além disso, pode apresentar 

propriedades cancerígenas e mutagênicas quando poluída (MERIC et al., 2004). Existem 

numerosos métodos para o tratamento de efluentes contendo corantes.  

Apesar da disponibilidade de muitas técnicas para remover corantes de águas residuais, 

tais como a coagulação, oxidação química, processo de separação de membrana, eletroquímica 

e degradação microbiana aeróbia e anaeróbia, cada um destes métodos têm limitações inerentes. 

Estas tecnologias podem ser divididas em três categorias: física, química e biológica (YAGUB 

et al., 2014). A Tabela 3.5 mostra as vantagens e desvantagens de diferentes métodos de 

remoção de corantes.  

Tabela 3.5 – Vantagens e desvantagens dos métodos de remoção de corantes (adaptado de Yagub et al (2014)). 
Método Vantagens Desvantagens 

Tratamentos químicos 

Processos oxidativos Aplicação simples H2O2 tem que ser ativado para gerar 
radicais •OH 

Processos Fenton O reagente de Fenton (Fe2+/H2O2) é 
um meio químico adequado Geração de lodo 

Ozonização Não aumenta o volume de águas 
residuais e de lodo Curto t1/2 do O3 (20 min) 

Fotoquímico Não produz lodo e geração de odores 
reduzida 

Há formação de subprodutos 
 

Hipoclorito de sódio (NaOCl) Inicia e acelera a clivagem das 
ligações azo (‒N=N‒). 

Liberação de aminas aromáticas 
 

Tratamentos biológicos 
Culturas microbianas (bactérias 

mistas) 
Descoloração entre 24‒30 h 

 
Em condições aeróbicas, azo corantes 
não são prontamente metabolizados 

Sistemas de biorremediação 
anaeróbios 

Promove a descoloração de 
azocorantes e outros corantes solúveis 

em água 

Digestão anaeróbica produz metano e 
sulfeto de hidrogênio 

Tratamentos físicos 

Adsorção em carvão ativado Boa remoção de grande variedade de 
corantes Depende do custo do carvão ativado 

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

 
Regeneração: nenhuma perda de 

adsorvente 
Não é eficaz para todos os corantes 

 
Coagulação/Floculação Economicamente viável Grande produção de lodo 

3.4 Biomassa 
É considerada biomassa toda a matéria orgânica de origem animal, vegetal ou 

microbiana e qualquer material procedente de suas transformações naturais ou artificiais, 

podendo ser classificada como natural, produzida ou residual. Sendo a natural aquela produzida 

pela natureza, sem intervenção humana; a produzida, ou seja, a biomassa cultivada com o 
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intuito de ser utilizada como produto comercial; e a residual, que é aquela proveniente de 

processos industriais, agropecuários e fermentativos (BUN-CA, 2002). 

Diversos materiais de origem biológica têm sido utilizados como bioadsorventes na 

remoção íons metálicos dissolvidos como: casca de amendoim (AL-OTHMAN et al., 2012), 

bagaço de cana (GURGEL e GIL, 2009b) ou semente de girassol (ZOU et al., 2015), bactéria 

Bacillus subtilis (WEI et al., 2011), fungo Pycnoporus sanguineus (ZULFADHLY et al., 2001) 

e alga Laminaria japonica (GHIMIRE et al., 2008). 

3.4.1 Celulose 
A celulose é um homopolímero linear constituído de unidades de β-D-

anidroglicopiranose unidas por ligações glicosídicas do tipo β(1→4). A força de coesão entre 

as cadeias lineares de celulose são ligações de hidrogênio intramoleculares (ligações de 

hidrogênio dentro das unidades de glicopiranose) e intermoleculares (entre unidades de 

glicopiranose de cadeias adjacentes)(ARANTES e SADDLER, 2010). É o polímero mais 

abundante disponível atualmente em todo o mundo e constitui de 23 a 50%, em base seca, da 

biomassa lignocelulósica. No algodão a porcentagem de celulose é da ordem de 91% 

considerando polpa e semente, e em outros compostos naturais com menor porcentagem de 

celulose, constituídos também por lignina e outros polissacarídeos como as hemiceluloses, a 

celulose é isolada quimicamente, separada e purificada. A Tabela 3.6 apresenta a proporção de 

celulose em diversas biomassas vegetais (SUN, 2010). 

Tabela 3.6 – Porcentagem de celulose de alguns resíduos agrícolas (em base seca). 
Biomassa vegetal Porcentagem de celulose (%) 

Palha de trigo 38.6 
Palha de arroz 36,5 

Palha de centeio 37,9 
Palha de cevada 34,8 
Palha de aveia 38,5 
Caule de milho 38,5 
Espiga de milho 43,2 

Polpa de beterraba 18,4 
Bagaço de cana de açúcar 39,2 

Lolium 37,6 
Fibra de palma 40,2 

Fonte: SUN (2010) 

3.4.2 Aspectos Estruturais 
A estrutura molecular da celulose constitui-se de unidades de β-D-anidroglicopiranose 

denominadas AGU (anhydroglucopyranose units), que ligadas formam o dímero celobiose 
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(unidade repetitiva da celulose), acrescidas nas extremidades por duas terminações com 

propriedades diferentes: a extremidade C-1 com propriedades redutoras e o grupo final de 

glicopiranose com um grupo hidroxila livre em C-4, que possui propriedade não-redutora. Cada 

AGU possui três hidroxilas, uma primária no carbono 6 e duas secundárias nos carbonos 2 e 3, 

respectivamente. Os oxigênios da ponte 1-4 e do anel estão predominantemente envolvidos em 

interações intra- e intermoleculares, principalmente ligações de hidrogênio. Além disso, a 

ligação β(1→4) requer que o plano do anel de glicopiranose de cada unidade adjacente ao longo 

da cadeia molecular seja ligado com um giro de 180° no eixo 4C1. (KLEMM et al., 1998). 

A estrutura da celulose está representada na Figura 3.3. 

Figura 3.3 – Estrutura molecular da celulose. 

 

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

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

tratamento da matéria-prima. A Tabela 3.7 apresenta alguns materiais celulósicos de diferentes 

fontes e aqueles obtidos por diferentes tratamentos e suas faixas de GP (KLEMM et al., 1998). 

Tabela 3.7 - Faixa de GP de vários materiais celulósicos 
Material Faixa de GP 
Algodão nativo Até 12000 
Línteres de algodão desengordurados e branqueados 800-1800 
Pó de celulose (hidrólise parcial e desintegração mecânica) 100-250 
Filamentos e fibras de celulose 250-500 
Polpa de madeira 600-1200 

Fonte: KLEMM et al. (1998) 

A estrutura molecular da celulose lhe confere propriedades características tais como 

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

reatividade dos grupos hidroxila. Tais grupos são também a base de uma extensa rede de 

ligações que confere à celulose uma multiplicidade de morfologias e estruturas parcialmente 

cristalinas. Os três grupos hidroxila de cada AGU são capazes de interagir e formar as ligações 

de hidrogênio, por meio de interações intra- e intermoleculares. A força dessas ligações de 
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hidrogênio é cerca de 25 kJ.mol-1. A ligação de hidrogênio intramolecular é a principal causa 

da rigidez relativa da cadeia de celulose, que se reflete na sua elevada tendência para cristalizar 

e a sua capacidade para formar filamentos fibrilares (KLEMM et al., 1998). A Figura 3.4 mostra 

os padrões mais prováveis das ligações de hidrogênio presentes nos dois principais polimorfos 

de celulose, celulose I e II. 

Figura 3.4 – Padrões mais prováveis das ligações de hidrogênio dos polimorfos de celulose I à esquerda e II à 
direita. 

 
Fonte: KLEMM et al. (1998). 

A celulose não é um material totalmente cristalino, sendo composta por diferentes fases 

com diferentes graus de ordenação, havendo regiões irregulares entre fases regulares cristalinas. 

Existem várias formas cristalinas, sendo que as mais conhecidas são celulose I (C-I), celulose 

II (C-II), celulose III (C-III) e celulose IV (C-IV), dentre as quais, a que ocorre na natureza é a 

celulose I, que pode ser Iα e Iβ. Cada uma destas formas pode ser identificada através de 

características padrões em difratogramas de raios-X (DUMITRIU, 1998).  

A forma natural da celulose, denominada de celulose I ou celulose nativa, é a forma 

mais abundante. A celulose II pode ser obtida através da conversão da celulose nativa (C-I). 

Essa transição é irreversível e pode ser feita por dois processos distintos: regeneração ou 

mercerização, sendo que a regeneração envolve a preparação de uma solução de celulose em 

um solvente apropriado ou de um derivado intermediário seguido dos processos de coagulação 

e recristalização. Já a mercerização envolve um intumescimento intracristalino da celulose em 

soluções aquosas concentradas de NaOH (> 10% em massa) seguido de lavagem e 

recristalização. A conversão de C-I em C-II é irreversível, pois C-II é uma forma mais estável 

termodinamicamente quando comparada com a C-I. A forma C-III pode ser obtida através do 
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tratamento de C-I e C-II com amônia líquida, ou algumas aminas, como a etilenodiamina. 

Quando C-III provém de C-I se obtém a celulose IIII e a partir da C-II a forma IIIII. Quando a 

celulose III é tratada em altas temperaturas em glicerol, esta é transformada em celulose IV. 

Novamente, dois tipos existem: celulose IVI e IVII, respectivamente, obtidas a partir da celulose 

IIII e IIIII (DUMITRIU, 1998). 

O grau de cristalinidade da celulose normalmente varia entre 40 e 60%, dependendo 

do pré-tratamento e da origem da amostra. A morfologia da celulose determina a sua 

reatividade, já que os grupos hidroxílas das regiões amorfas são mais acessíveis, facilitando a 

ocorrência de reações, em contrapartida os que estão presentes nas regiões cristalinas são mais 

compactos e menos acessíveis, o que implica em menor reatividade. 

3.4.3 Modificação da celulose: Esterificação  
Os ésteres de celulose foram compostos pioneiros na química de celulose e são os 

derivados de celulose com mais aplicações técnicas: na indústria têxtil, teve amplo uso para 

fabricação de filmes fotográficos, produção de filtros de cigarro, na fabricação de tecidos para 

vestuário, forros, tapetes, guarda-chuvas e outros produtos (CUNHA e GANDINI, 2010). O 

interesse de converter celulose em ésteres de celulose surgiu por dois motivos: (i) a celulose 

decompõe abaixo do seu ponto de fusão, tornando impossível o processamento no estado 

fundido e (ii) a celulose é insolúvel em água e em muitos outros solventes por causa das ligações 

de hidrogênio formadas na molécula. Além desses aspectos, os ésteres são bastante atrativos, 

pois são biodegradáveis, de fontes renováveis, não tóxicos e recicláveis (EDGAR et al., 2001). 

Os ésteres de celulose são obtidos através da esterificação dos grupos hidroxila livres 

da celulose. Estes ésteres são geralmente obtidos por reação com ácidos orgânicos, anidridos e 

cloretos de ácido carboxílico. A modificação de celulose com anidridos como anidrido 

succínico (Figura 3.5) (NADA e HASSAN, 2006; GURGEL et al., 2008; BELHALFAOUI et 

al., 2009), dianidrido do EDTA (KARNITZ et al., 2009), anidrido do ácido cítrico (Low et al., 

2008) (LOW et al., 2004) e anidrido maleico (ZHOU et al., 2012) tem sido empregada para 

adicionar grupos ácido carboxílico na superfície da celulose. 
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Figura 3.5 - Reação de fibra lignocelulósica com anidrido succínico (suporte sólido: celulose, bagaço de cana-
de-açúcar, madeira)  (GURGEL, 2007). 

 

Ésteres de celulose têm sido usados como bioadsorventes na remoção de metais pesados 

e corantes presentes em soluções ideais e efluentes industriais. Utilizando celulose mercerizada 

modificada com anidrido succínico Gurgel et al (2008) obtiveram uma capacidade máxima de 

adsorção de 2,42 mmol.g-1 para cobre, 2,22 mmol.g-1 para cádmio e 2,41 mmol.g-1 para 

chumbo. Low et al (2008) obtiveram uma capacidade máxima de adsorção de 0,37 mmol.g-1 

para cobre e 0,40 mmol.g-1 para chumbo utilizando celulose modificada com anidrido do ácido 

cítrico. Zhou et al (2012) obtiveram uma capacidade máxima de adsorção de 0,09 mmol.g-1 

para fucsina básica, 0,61 mmol.g-1 para azul de metileno e 0,09 mmol.g-1 para violeta cristal 

utilizando celulose modificada com anidrido maleico. 

3.5 Adsorção 
A adsorção trata-se de um processo físico-químico em que componentes de uma fase 

fluida (gás ou líquido) se concentram (adsorvem) na superfície de um sólido (adsorvente). O 

conceito de adsorvente aplica-se, usualmente, a um sólido que mantém o soluto na sua 

superfície pela ação de forças físicas, e a substância adsorvida é denominada adsorvato. O 

processo inverso, migração da fase sólida para a fluida, denomina-se dessorção. O processo de 

adsorção se mantem até que o equilíbrio, entre a porção sólido-adsorvato e a porção 

remanescente na fase fluida, seja estabelecido (DAS et al., 2008). 

O processo de adsorção inclui uma combinação de vários mecanismos, incluindo 

atração eletrostática, complexação, troca iônica, ligação covalente, interações de van der Waals 

e micro-precipitação. De acordo com os mecanismos envolvidos a adsorção pode ser definida 

como fisiossorção (adsorção física) ou quimiossorção (adsorção química). A adsorção física 

ocorre devido interações adsorvente-adsorvato, geralmente fracas, do tipo van der Waals, 

enquanto que a chamada quimiossorção é um resultado de ligações químicas relativamente 

fortes entre adsorvatos e os grupos funcionais da superfície do adsorvente (ABDOLALI et al., 

2014).  
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A Tabela 3.8 apresenta as principais diferenças entre fisiossorção e quimiossorção. 

Tabela 3.8 – Comparação entre fisio- e quimiossorção. 
Adsorção Física Adsorção Química 

Forças de van der Waals Ligações químicas 
Entalpia de adsorção inferior a 20 kJ.mol-1 Entalpia de adsorção superior a 80 kJ.mol-1 
A espécie adsorvida conserva sua natureza A espécie adsorvida sofre transformação 

Especificidade baixa Especificidade elevada 
Energia de ativação baixa Energia de ativação pode ser elevada 

Adsorção possível em multicamada Adsorção no máximo em monocamada 

Fácil dessorção Dessorção difícil ou oriunda de 
transformações químicas 

Fonte: PINO (2005) (adaptada).(PINO, 2005)  

Os principais mecanismos conhecidos para adsorção de íons metálicos em 

bioadsorventes celulósicos são: quelação, troca iônica e complexação com grupos funcionais e 

consequente liberação de íons hidrônio [H3O+] para a solução aquosa se o adsorvente encontra-

se na forma ácida e liberação de cátions como Na+ se o adsorvente encontra-se na forma básica. 

Os mecanismos também podem ser previstos e verificados através da compreensão da estrutura 

da superfície e dos grupos funcionais presentes na mesma, de estudos termodinâmicos e 

cinéticos, bem como pela combinação de diferentes técnicas como: infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR – Fourier Transform Infrared), Microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), energia dispersiva de raios-X (EDX), microscopia Raman, espectroscopia de 

fotoelétrons excitados por raios-X (XPS – X-ray photoelectron spectroscopy) e algumas 

técnicas convencionais como titulação (ABDOLALI et al., 2014). 

A adsorção depende de fatores físico-químicos como área superficial do adsorvente, 

tamanho da partícula, características estruturais e morfológicas, interação 

adsorvente/adsorvato, pH, temperatura e tempo de contato. 

3.5.1 Modelos de adsorção 
A interpretação correta das isotermas de adsorção obtidas experimentalmente pode ser 

realizada em termos de equações matemáticas, isto é, em termos de modelos de isoterma de 

adsorção. Tais equações são derivadas de pressupostos relativos a um modelo físico do sistema 

de adsorção. Os pressupostos do modelo são geralmente um resultado da observação 

experimental de forma que os resultados experimentais permitam a formulação de uma hipótese 

sobre o caráter do processo de adsorção. Esta hipótese pode ser testada experimentalmente e se 

verificada por experiências repetidas, desenvolve-se uma teoria, ou seja, um modelo empírico 

ou teórico de adsorção (DABROWSKI, 2001).  
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A IUPAC possui uma classificação de isotermas de fisiossorção onde são divididas em 

seis tipos de acordo com os perfis de cada uma delas representados na Figura 3.6 produzidas 

por sistemas gás/sólido.  

Figura 3.6 – Isotermas de fisiossorção (adaptado de Iupac, 1985). 

 

A isoterma do tipo I ocorrem em adsorventes microporosos que têm superfície externa 

relativamente pequena (por exemplo, carvões ativados, zeólitas e peneiras moleculares), sendo 

a adsorção determinada pelo volume do microporos acessível e não pela área de superfície 

interna. A isoterma do tipo II é mais frequentemente encontrada quando a adsorção ocorre em 

adsorventes não porosos ou com poros de diâmetros superiores a microporos. A tipo III possui 

concavidade voltada para cima. Esta classe de isoterma é característica de sistemas onde as 

interações adsorvato-adsorventes são fracas e é mais comumente associada a adsorventes não 

porosos e microporosos. A isoterma do tipo IV ocorre em adsorventes porosos com poros na 

faixa de 1,5-100 nm. A isoterma do tipo V é observada onde há pequenos potenciais de 

interação adsorvato-absorvente (semelhante ao tipo III), e também estão associadas com poros 

na faixa de 1,5-100 nm. A isoterma do tipo VI representa adsorção com formação de 

multicamadas em um sólido não poroso com uma superfície uniforme onde cada patamar 

representa a capacidade de adsorção de cada camada de adsorvato (IUPAC, 1985).  

3.5.1.1 Modelo de Langmuir 

Entre 1914 e 1918 Langmuir propôs uma descrição dos fenômenos de adsorção 

justificada teoricamente. A então chamada equação de Langmuir foi inicialmente derivada a 

partir de estudos cinéticos e foi baseada no pressuposto de que na superfície do adsorvente 

existe um número definido e energeticamente equivalente de sítios de adsorção, em cada um 

dos quais uma molécula de um gás perfeito pode ser adsorvida. A ligação com os sítios de 
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adsorção pode ser química ou física, mas deve ser suficientemente forte para prevenir o 

deslocamento de moléculas adsorvidas ao longo da superfície. Assim, a adsorção localizada é 

assumida como sendo distinta da adsorção não localizada, em que as moléculas adsorvidas 

podem mover-se ao longo da superfície. Uma vez que a fase adsorvida é constituída por um gás 

ideal, interações laterais entre as moléculas do adsorvato foram negligenciadas (LANGMUIR, 

1916; 1918). 

O modelo de Langmuir pode ser expresso pela seguinte equação: 

𝑞# = 	
𝑄𝑚á𝑥	𝑏	𝐶𝑒
1+𝑏𝐶𝑒

       (3.1) 

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

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

a constante de Langmuir relacionada com a energia de adsorção. 

Langmuir tentou estender a sua abordagem teórica para explicar a heterogeneidade de 

adsorventes sólidos e o caráter de múltiplas camadas de adsorção. Ele notou que um dos 

pressupostos fundamentais de sua teoria que se refere à homogeneidade da superfície do 

adsorvente não se justifica em muitos casos. A superfície da maioria dos sólidos é 

energeticamente heterogênea, pois os sítios de adsorção estão distribuídos em diferentes níveis 

energéticos (LANGMUIR, 1916). 

3.5.1.2 Modelo de Freundlich 

O modelo de Freundlich foi proposto por van Bemmelen em 1888 e por Boedecker em 

1895, porém não foi justificado teoricamente. Mais tarde Freundlich atribuiu grande 

importância ao modelo e popularizou sua utilização, por esse motivo este modelo é conhecido 

pelo seu nome (DABROWSKI, 2001). 

O modelo de Freundlich assume que a adsorção acontece em superfície heterogênea e 

os sítios de adsorção possuem conteúdos energéticos diferentes.  

A equação 3.2 representa esse modelo. 

𝑞# = 	𝐾0𝐶#
1 2	         (3.2) 

em que KF é a constante de Freundlich [(mmol.g-1)(L.mmol-1)1/n] e n é o fator de 

heterogeneidade. 
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A principal restrição do modelo de Freundlich é que o mesmo não prevê a saturação 

dos sítios de adsorção, dessa forma, ele deve ser usado apenas na faixa de concentração que os 

parâmetros foram ajustados. 

3.5.1.3 Modelo de Sips 

Reconhecendo a limitação do modelo de Freundlich em relação a faixa de concentração, 

Sips em 1948 propôs uma equação semelhante à equação de Freundlich, mas que possui um 

limite finito quando a concentração é suficientemente alta (DO, 1998). 

𝑞# = 	𝑄3á4
5	67

8 9

1:	 5	67
8 9

       (3.3)   

sendo b a constante de Sips relacionada a energia envolvida na adsorção e n um parâmetro que 

caracteriza a heterogeneidade do sistema de adsorção. 

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

Langmuir (equação 3.1) para superfícies ideais. 

3.5.1.4 Isoterma de Redlich-Peterson (R-P) 

A isoterma de Redlich-Peterson se aplica à condição de baixa concentração, que 

mostra a ausência de saturação às concentrações mais elevadas. Ela é representada pela equação 

abaixo: 

𝑞# = 	
;<	67

1:	=<	67
>	

        (3.4) 

sendo que KR (L.g-1) e aR (L.mmol-1) são constantes do modelo e β é o expoente da isoterma 

R-P (1/n = 1 – β) e seus valores variam entre 0 e 1. 

Em sistemas cujas concentrações sejam altas, a isoterma R-P é reduzida à isoterma de 

Freundlich. 

Quando β = 1, a equação 3.4 é reduzida à isoterma de Langmuir (equação 3.1), já para 

β = 0 é reduzida à equação de Henry, como se segue: 

𝑞# = 	
;<	67
1:	?<		

        (3.5) 
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3.5.2 Adsorção cooperativa 
A adsorção acontece comumente em monocamada onde as moléculas se ligam aos sítios 

do adsorvente, particularmente para quimiossorção, onde o modelo de isoterma clássico de 

Langmuir é adequado. Porém há casos em que este modelo não descreve bem o sistema. Na 

prática nenhuma superfície real possui uma distribuição de energia potencial uniforme, além 

disso é de esperar que haja algum tipo de interação entre as moléculas de adsorvato presentes 

na superfície (LIU, 2015). Em alguns casos, essas interações laterais resultam em isotermas na 

forma de S (S-shaped, tipo V) e isotermas do tipo IV onde ocorrem formação de mais de uma 

camada de adsorção (KONDA et al., 2002; LIU, 2015). Para descrever estes tipos de isoterma 

são utilizados modelos específicos que levam em consideração estas interações adsorvato-

adsorvato.  

3.5.2.1 Modelo de Fowler–Guggenheim  

O modelo de Fowler-Guggenheim é uma equação de isoterma que leva em conta a 

interação lateral das moléculas adsorvidas. Ele tem a seguinte forma explícita: 

𝐾0@𝐶# =
A

1BA
𝑒𝑥𝑝(−𝑐𝜃)        (3.6) 

onde KFG é a constante de equilíbrio de Fowler-Guggenheim (L.mmol-1), θ é a cobertura 

fracional e c é a constante energética de interação entre moléculas adsorvidas (kJ.mol-1). 

O modelo de Fowler-Guggenheim é uma das equações mais simples que consideram a 

interação lateral. O calor de adsorção varia linearmente com o carregamento. Se a interação 

entre as moléculas adsorvidas é atrativa (c>0), a energia de adsorção irá aumentar com o 

carregamento e, isto é, devido ao aumento da interação entre as moléculas. No entanto, se a 

interação entre as moléculas adsorvidas é repulsiva (c <0), o calor de adsorção exibi uma 

diminuição com carregamento. Quando não existe qualquer interação entre as moléculas 

adsorvidas, isto é, c = 0, esta equação irá se reduzir a equação de Langmuir (DO, 1998). 

3.5.2.2 Modelo de Hill-de Boer  

O modelo de Hill-de Boer é utilizado para descrever sistemas de adsorção em que 

ocorrem interações laterais entre os adsorvatos e é descrito pela equação 3.7. 

𝐾H𝐶# =
A

1BA
𝑒𝑥𝑝 A

1BA
− 𝑐𝜃       (3.7) 



 

 

27 

onde KH é a constante de Hill-de Boer, 𝜃  a cobertura fracional (q/qmax), e c é a constante 

energética da interação entre as moléculas de adsorvato (kJ.mol-1). 

Quando a constante c assume valores positivos significa que ocorre atração entre as 

moléculas de adsorvato e para valores negativos o tipo de interação lateral é a repulsão. Quando 

não há interação entre moléculas, (c = 0), a equação de Hill-de Boer é reduzida à equação de 

Volmer (DO, 1998).  

3.5.2.3 Modelo Multicamadas 

Konda et al. (2002) desenvolveram um modelo para descrever sistemas que apresentam 

isotermas que exibem mais de um patamar descritas como isotermas do tipo IV. O modelo não 

batizado pelos autores, aqui chamado de modelo multicamada, fundamenta-se na construção 

um modelo matemático não linear obtido a partir da soma das isotermas de tipo Langmuir com 

a suposição adicional de que existem sítios de adsorção estericamente ou energeticamente 

heterogêneos no adsorvente, e há potenciais interações entre as moléculas adsorvidas. Cada 

passo na curva representa, assim, diferentes tipos específicos de mecanismos existentes de 

adsorção, que podem ser descritos pela equação de Langmuir. O modelo é representado pela 

equação 3.8: 

𝑞# = 	
=8I8J
1:I8J

+ =KIK[ JB5K :=5M JB5K ]
O:IK[ JB5K :=5M JB5K ]

    (3.8)  

onde ai é a capacidade de adsorção em cada camada (mmol.g-1), c é a concentração no equilíbrio 

(mmol.L-1), k é a constante de adsorção no equilíbrio (mmol-1) e bi é o limite de concentração 

do mecanismo de adsorção (mmol.g-1). O valor de Qmáx pode ser determinado pela soma das 

capacidades de cada uma das camadas (∑ai). 

3.5.3 Modelos cinéticos de adsorção 
A cinética de adsorção representa a velocidade com que as moléculas do adsorvato são 

adsorvidas pelo adsorvente. O mecanismo de adsorção pode envolver as seguintes etapas:  

- Difusão das moléculas de adsorvato presentes na solução para a superfície externa do 

sólido (adsorvente);  

- Transporte por difusão através da camada limite, correspondente ao transporte do 

adsorvato por difusão através da camada limite até a entrada nos poros do adsorvente (difusão 

externa);  

- Adsorção nos sítios da superfície externa;  
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- Transporte através dos poros, envolve o transporte do adsorvato através dos poros da 

partícula por uma combinação de difusão molecular através do líquido contido no interior dos 

poros e difusão ao longo da superfície do adsorvente (difusão interna);  

- Adsorção, ligação do adsorvato em um sitio disponível do adsorvente, envolvendo 

vários mecanismos, tais como: adsorção física, adsorção química, troca iônica, precipitação, 

complexação (DO, 1998).  

A primeira etapa da adsorção pode ser afetada pela concentração do adsorvato e pela 

agitação. Portanto, um aumento da concentração do adsorvato pode acelerar a difusão dos 

adsorvatos da solução para a superfície do sólido. A segunda etapa da adsorção é dependente 

da natureza das moléculas do adsorvato e a terceira etapa é geralmente considerada a etapa 

determinante, especialmente no caso de adsorventes exibindo microporosidade. Dessa forma, a 

velocidade de adsorção pode ser afetada pela temperatura, pH, concentração de sais, 

concentração inicial do adsorvato, agitação, tamanho das moléculas de adsorvato, distribuição 

do tamanho dos poros e da variabilidade do efluente (DABROWSKI, 2001).  

A cinética de adsorção pode ser descrita através da utilização de vários modelos. A 

seguir o modelo de pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem são descritos. 

3.5.3.1 Modelo cinético de pseudo primeira ordem 

Normalmente, quando a adsorção é precedida por difusão através de um filme, a cinética 

na maioria dos casos obedece à equação de velocidade de pseudo primeira ordem de Lagergren 

(QIU et al., 2009). O modelo cinético de pseudo primeira ordem define a taxa de adsorção em 

função da capacidade de adsorção do adsorvente e é expresso pela equação a seguir: 

PQR
PS
= 	𝑘1	 𝑞# −	𝑞S 	         (3.9) 

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

respectivamente, e k1 (min-1) é a constante cinética de pseudo primeira ordem.  

Rearranjando e integrando a equação 3.9 considerando as condições de contorno qt = 

0 quando t = 0 e qt = qt quando t = t, tem-se: 

𝑞S = 	𝑞#	 1 −	𝑒𝑥𝑝BI8S        (3.10) 

Ao se construir um gráfico de qt contra t, pode-se obter a constante cinética de adsorção 

de pseudo primeira ordem e a capacidade de adsorção no equilíbrio através de regressão não 

linear dos dados experimentais usando a equação 3.10. O modelo de pseudo primeira ordem 
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pressupõe que a adsorção de cada adsorvato na superfície do adsorvente envolve apenas um 

sítio de adsorção, dessa forma caso ainda exista valência a ser suprida esta é preenchida por 

íons presentes na solução ou mesmo moléculas de água (Ho e Mckay, 1999). 

3.5.3.2 Modelo cinético de pseudo segunda ordem 

O modelo cinético de pseudo segunda ordem de (HO e MCKAY, 1999) é expresso 

pela equação 3.11: 

PQR
PS
= 	 𝑘O	 𝑞# −	𝑞S O        (3.11) 

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

respectivamente, e k2 (g.mmol-1.min-1) é a constante cinética de pseudo segunda ordem. 

Rearranjando e integrando a equação 3.11, considerando as condições de contorno qt 

= 0 quando t = 0 e qt = qt quando t = t, tem-se: 

𝑞S = 	
IK	Q7K	S

1:	IK	Q7	S	
         (3.8) 

 Ao se construir um gráfico de qt contra t pode-se obter a constante cinética de adsorção 

de pseudo segunda ordem e a capacidade de adsorção no equilíbrio por regressão não linear dos 

dados experimentais usando a equação 3.11.  

O modelo cinético de pseudo segunda ordem é utilizado para descrever quimiossorção 

envolvendo forças de valência através do compartilhamento ou troca de elétrons entre o 

adsorvente e o adsorvato como ligação covalente e troca iônica, respectivamente. Este modelo 

pressupõe que dois sítios de adsorção estão envolvidos no processo de adsorção de cada 

adsorvato na superfície do adsorvente (HO e MCKAY, 1999). 

3.5.4 Calorimetria de titulação isotérmica (ITC) 
A calorimetria de titulação isotérmica (ITC) é uma técnica utilizada para determinar 

parâmetros físico-químicos de interações entre moléculas. Estes parâmetros são determinados 

pela medição direta da energia na forma de calor que é liberada ou absorvida durante a 

modificação da constituição de uma solução a pressão constante (GROLIER e DEL RÍO, 2012). 

A técnica de ITC permite determinar simultaneamente vários parâmetros de ligação em 

um único experimento. A medição da transferência de energia na forma de calor durante a 

ligação permite a determinação precisa de constantes de ligação (KD), estequiometria de reação 

(n), entalpia (∆H) e entropia (ΔS), o que fornece um perfil termodinâmico completo das 
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interações envolvidas. A ITC vai além das afinidades de ligação e pode elucidar os mecanismos 

subjacentes às interações moleculares (MILEV, 2013).  

O equipamento é constituído de duas celas, uma de referência preenchida com água ou 

tampão e outra contendo uma solução da amostra. Uma seringa acoplada a um agitador adiciona 

a amostra passo a passo em intervalos predeterminados no transcorrer do experimento. A 

energia na forma de calor liberada ou absorvida durante a reação ou interação é monitorada 

como uma mudança de temperatura. Qualquer diferença de temperatura entre as células da 

amostra e de referência dispara um sistema de feedback que modula a energia térmica aplicada, 

a fim de manter a diferença de temperatura entre as duas células tão baixa quanto possível. 

A técnica de ITC tem sido utilizada para determinar os parâmetros termodinâmicos 

envolvidos em processos de adsorção. Neste tipo de experimento o adsorvente está sob a forma 

de pó, que é suspenso num líquido e colocado na célula de amostra. A espécie a ser adsorvida 

é injetada na mesma célula como um soluto em pequenos volumes reprodutíveis de solução. A 

cela de referência é preenchida com a mesma solução que a cela de amostra, com exceção do 

adsorvato (CROWE e CAMPBELL, 2011). 
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4 Material e Métodos 

4.1 Material 
O papel cromatográfico de celulose Whatman® (20 cm × 20 cm) e o anidrido trimelítico 

foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Brasil), acetato de sódio, ácido acético, ácido cloroacético, 

α-cloroacetato de sódio, sulfato de cobre (CuSO4.5H2O), cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O), 

cloreto de níquel (NiCl2.6H2O), piridina, hexano, ácido clorídrico (HCl), ácido nítrico (HNO3), 

ácido cítrico (C6H8O7) e álcool isopropílico foram adquiridos da Synth (Brasil), N,N-

dimetilacetamida (DMAc), hidróxido de sódio (NaOH), Safranina-T (C.I. 50240; C20H19ClN4) 

e Auramina-O (C.I. 41000; C17H21N3.HCl) foram adquiridos da Vetec (Brasil) e nitrato de sódio 

(NaNO3) da Reagen (Brasil), o papel de filtro quantitativo (faixa preta, JP-41, 12,5 cm de 

diâmetro, conteúdo de cinzas de 0,00009 g e gramatura de 80 g/cm2) adquirido da JProlab 

(Brasil). 

4.1.1 Purificação da piridina 
A piridina foi previamente destilada para purificação. Em um balão de 2000 mL 

adicionou-se aproximadamente 1500 mL de piridina e cerca de 50 g de hidróxido de sódio. A 

piridina foi mantida sob refluxo durante aproximadamente 12 h. Após o período de refluxo a 

piridina foi destilada por destilação fracionada e as frações recolhidas em balões de fundo chato 

contendo hidróxido de sódio. 

4.2 Síntese do material adsorvente 

4.2.1 Preparação da celulose 
A celulose (C) foi picotada manualmente, lavada com acetona, seca em estufa por 1 h 

sob temperatura de 90oC e armazenada em frasco lacrado com parafilme. 

4.2.2 Modificação química da celulose com anidrido trimelítico (CAT) 
Afim de otimizar e investigar a esterificação da celulose com anidrido trimelítico foram 

realizados estudos em função da quantidade de anidrido e em função do tempo. Os produtos 

foram avaliados a partir das suas porcentagens de ganho de massa (pgm) e do grau de 

funcionalização (nCOOH). A melhor condição foi utilizada para o preparo da CAT utilizada nos 

estudos de adsorção. O esquema da rota sintética proposta é apresentando na Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Preparação da CAT. 

 

4.2.3 Esterificação em função da quantidade de anidrido trimelítico 
Diferentes quantidades de AT (2,37, 4,74, 7,11 e 9,48 g) correspondentes as razões 

molares de AT para AGU de 2, 4, 6, e 8 foram utilizadas para investigar o efeito da quantidade 

de AT na porcentagem de ganho de massa e no grau de funcionalização. A celulose (1,0 g, MM 

= 162,14 g.mol-1, 6,17 mmol de AGU), o anidrido trimelítico (2,37 g, MM = 192,13 g.mol-1, 

12,34 mmol), DMA anidra (10 mL) e a piridina anidra (10 mL) foram adicionados a um balão 

de fundo redondo com uma razão de sólido-líquido de 1:20 (m/v) (celulose:DMA/piridina). O 

balão foi equipado com um condensador de refluxo ligado a um tubo de secagem contendo 

cloreto de cálcio anidro. Em seguida, o balão foi colocado em um banho de óleo a 100°C, 

colocado sobre uma placa de aquecimento (Corning®, modelo PC-420D) e agitada 

magneticamente a 300 rpm durante 1 h. Ao final do tempo de reação, o balão foi removido do 

banho e deixado esfriar (30 min) e a suspensão foi vertida em um béquer de 250 mL contendo 

125 mL de isopropanol (KO et al., 2010). A suspensão foi agitada magneticamente durante 30 

minutos antes de ser transferida para um funil de vidro sinterizado (150 mL, porosidade 3). Este 

procedimento foi repetido duas vezes. Em seguida, a celulose modificada foi lavada com água 

destilada (100 mL), 0,01 mol.L-1 de HCl (100 mL), água destilada (100 mL) e isopropanol (50 

mL). O sólido branco (CAT) foi seco em estufa a 95°C durante 2,5 h, transferido para um 

dissecador para esfriar e posteriormente foi pesado. O mesmo procedimento foi adotado para 

as demais quantidades de AT.  

4.2.4 Esterificação em função do tempo de reação 

Para os estudos em função do tempo foram utilizadas as massas de 4,74 e 9,48 g de AT 

(AT/AGU de 4 e 8). Os tempos de reação estudados foram e 0,5, 1 e 3 e 0,5, 0,75, 1, 2 e 3 horas 
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para ambas as proporções molares (4 e 8), respectivamente. Os outros procedimentos foram os 

mesmos descritos na seção 4.2.3. 

4.3 Caracterização do material adsorvente 

4.3.1 Porcentagem de ganho de massa (pgm) 
A porcentagem de ganho de massa consistiu no aumento de massa da celulose após a 

reação de modificação química comparada com o material de partida, ambos em base seca. Os 

cálculos foram feitos de acordo com a equação a seguir: 

𝑝𝑔𝑚/% = 3XB3Y
3Y

×100      ( 4.1) 

onde mi (g) é a massa da celulose antes da modificação e mf (g) a massa da celulose após a 

modificação. 

4.3.2 Grau de funcionalização 
O grau de funcionalização do material adsorvente foi determinado por retrotitulação, 

medindo-se a quantidade de funções ácidas introduzidas, e baseia-se na determinação da 

quantidade de funções ácido carboxílico por grama de material modificado. Três massas de 

0,1000 g de material modificado (CAT) foram tratadas com 100,0 mL de uma solução aquosa 

de NaOH (0,01 mol.L-1) em frascos Erlenmeyer de 250 mL e permaneceram sob agitação 

constante por 1 h. Após esse tratamento os materiais foram separados por filtração simples (JP-

41) e três alíquotas de 20,0 mL de cada amostra foram tituladas com solução aquosa de HCl 

(0,01 mol.L-1) (KARNITZ et al., 2007). A quantidade de funções ácido carboxílico (nCOOH) foi 

calculada através da equação a seguir:  

𝑛]^^_ =
(6`abc×4d`abc)B(e46cfg×4hcfg)

3iaj
    (4.2) 

onde CNaOH é a concentração da solução de NaOH (mmol.L-1), CHCl é a concentração da solução 

de HCl (mmol.L-1), VNaOH é o volume de solução de NaOH (L), VHCl é o volume de HCl (L) 

gasto na titulação do excesso de NaOH não reagido e mmat é a massa de celulose modificada 

(CAT) utilizada (g). O fator 5 está relacionado à alíquota retirada para ser titulada (20,0 mL) 

em relação ao volume total (100,0 mL). 
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4.3.3 Moagem e classificação do material adsorvente 
A celulose modificada foi moída em moinho de facas (Marcone, modelo MA600), 

utilizando a peneira de maior abertura. Em seguida foi classificada em peneiras com aberturas 

de 60,100 e 200 mesh, utilizando vibrador de peneiras (Bertel). A fração retida na peneira de 

60 mesh foi utilizada nos experimentos de adsorção de metais e corantes. 

4.3.4 Análise elementar de C, H e N (CHN) 
A análise elementar foi realizada em um analisador elementar (Perkin Elmer Series II, 

modelo 2400), localizado no Departamento de Química da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). 

4.3.5 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 
Pesou-se 2 mg de cada amostra, previamente seca, e misturou-se com 100 mg de KBr 

de grau espectroscópico. A mistura foi macerada, seca e prensada na forma de pastilha (13 mm) 

usando 8 toneladas de pressão por 60 s para posterior leitura em espectrômetro de infravermelho 

com transformada de Fourier (ABB Bomem, modelo MB3000) com resolução do detector em 

4 cm-1 e 32 varreduras por amostra. 

4.3.6 Análise de difração de raios-X (DRX) 
O difratograma de raios-X foi obtido em um difratômetro (Shimadzu, modelo 

XRD6100). A voltagem utilizada foi de 40 kV, a corrente de 30 mA e a fonte de radiação de 

Cu filtrada com Mg, com varredura de 6 a 70o e velocidade de varredura de 4º.min-1.  

4.3.7 Determinação do ponto de carga zero (pHPCZ) 
O ponto de carga zero de um adsorvente representa o pH onde a carga líquida na 

superfície é igual a zero (NOH e SCHWARZ, 1990). O pHPCZ é obtido utilizando três soluções 

aquosas de NaNO3 (0,01 mol.L-1) com diferentes valores de pH iniciais (3, 6 e 11) preparadas 

através do ajuste de pH com soluções aquosas de HNO3 (0,1 mol.L-1) e NaOH (0,1 mol.L-1). 

Para cada um dos valores de pH iniciais, cinco diferentes quantidades de adsorvente (0,01, 0,02, 

0,1, 0,2 e 0,4 g) foram pesadas em frascos Erlenmeyer de 125 mL, e a estes foram adicionados 

20,0 mL da solução de NaNO3 com um determinado valor de pH conforme descrito acima para 

alcançar porcentagens mássicas de 0,05, 0,1, 0,5, 1 e 2% (m/v). As amostras foram submetidas 

a agitação orbital de 130 rpm por 24 h à temperatura de 25oC (Nova Ética, modelo 109/2). Os 
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valores de pH das amostras no equilíbrio foram medidos usando um medidor de pH (Hanna 

Instruments, modelo HI 223). 

4.3.8 Análise Termogravimétrica (TGA) 
As análises termogravimétricas das amostras foram realizadas em um analisador 

termogravimétrico (Mettler Toledo, modelo TGA/DSC Stare system), localizado no 

Departamento de Engenharia Metalúrgica da Escola de Minas na Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP). Amostras de 5 a 6 mg, previamente secas, foram pesadas em panelas de alumina 

e analisadas de 25 a 800oC com uma taxa de aquecimento de 20oC.min-1 sob atmosfera de N2 

(100 mL.min-1). 

4.3.9 Ressonância Magnética Nuclear de carbono 13 no estado sólido 

(RMN 13C) 

Os espectros de alta resolução de RMN de 13C no estado sólido foram obtidos em um 

espectrômetro (Varian, model INOVA), operando em uma frequência de 88.02 MHz para 13C 

com probes multinucleares para análises no estado sólido (CP/MAS) em uma frequência de 

rotação de 4,5 kHz, controlado por um sistema pneumático que garante uma estabilidade de 

rotação de ± 2 Hz, localizado no Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP). Comprimentos 

típicos de pulso (π/2) de 5,0 µs foram aplicados. Para alcançar um tempo morto-livre de 

detecção todos os espectros foram gravados com um Hahn spin echo gerado por um pulso de 

180° aplicado por um período de rotação (tr) após o final da excitação. A rampa para a 

polarização cruzada foi implementada com incremento de amplitude de 90 a 100%. Os 

experimentos de polarização cruzada múltipla (MultiCP) de 13C sob MAS foram alcançados 

usando 9 períodos de polarização cruzada (PC) com tempo de 1 ms espaçado pelo período de 

repolarização (tz) igual a 0,9 s, ao menos para um último período de PC de 0,8 ms. Os atrasos 

do reciclo foram de 2 s. A polarização cruzada múltipla é um método proposto recentemente e 

que pode prover espectros de ressonância magnética de 13C com altas razões sinal-ruído em um 

curto período de tempo comparado com a polarização direta quantitativa padrão de RMN. Mais 

detalhes sobre o método foram descritos por JOHNSON e SCHMIDT-ROHR 

(2014).(JOHNSON e SCHMIDT-ROHR, 2014).  

4.3.10 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
A morfologia dos materiais foi examinada em um microscópio eletrônico de varredura 

(Tescan/Oxford Instruments, modelo Vega3 SB SEM) com uma voltagem de filamento de 20 

keV e detector de elétrons secundário (SE). Os adsorventes foram previamente secos em estufa 
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à 90oC por 1 h. As amostras foram metalizadas com uma fina camada de ouro utilizando um 

equipamento de revestimento modular de alto vácuo (Quorum Technologies, modelo Q150R 

ES). 

4.3.11 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) 
Os adsorventes previamente carregados com os metais Co2+, Cu2+ e Ni2+ e com os 

corantes Auramina-O e Safranina-T foram mapeados em um microscópio eletrônico de 

varredura equipado com EDX (Tescan/Oxford Instruments, modelo Vega3 SB SEM-EDS) com 

uma voltagem de filamento de 20 keV e detector de elétrons retro-espalhados (BSE). As 

amostras carregadas com metais e corantes foram previamente secas em estufa à 90oC por 1 h. 

Cerca de 100 mg de amostra foram prensadas em forma de pastilha (13 mm usando 8 toneladas 

por 60 s). As amostras foram revestidas com uma fina camada de carbono para metais e ouro 

para corantes utilizando um equipamento revestimento modular de alto vácuo (Quorum 

Technologies, modelo Q150R ES). 

4.4 Estudos de adsorção 
Os estudos de adsorção com a celulose modificada foram realizados em batelada, em 

sistemas aquosos mono- e multicomponente utilizando soluções de Co2+, Cu2+ e Ni2+ para os 

estudos com metais e soluções de Safranina-T e Auramina-O para os estudos com corantes. As 

soluções aquosas dos íons metálicos foram preparadas com água deionizada, enquanto as 

soluções aquosas dos corantes foram preparadas com água destilada. Foram avaliadas a 

adsorção em função da dosagem de adsorvente, do pH da solução, do tempo (cinética) e da 

concentração inicial dos metais e corantes. 

4.4.1 Adsorção de metais 
Os estudos de adsorção de metais foram realizados em duplicata e utilizando soluções 

tampão (0,05 mol/L) preparadas utilizando ácido α-cloroacético/α-cloroacetato de sódio (pH de 

2,0 a 3,5) ácido acético/acetato de sódio (pH de 4,0 a 5,5).  

4.4.1.1 Estudo em função da dosagem de adsorvente 

O efeito de dosagem do adsorvente na remoção de metais foi avaliado em função da 

remoção de íons cobre somente. Alíquotas de 100,0 mL das soluções foram adicionadas em 

Erlenmeyers de 250 mL e termostatizadas a 25oC em uma incubadora com agitação orbital por 

1 h (Tecnal, modelo TE-424). Amostras de 10,0, 20,0, 40,0, 60,0 e 80,0 mg de adsorvente 

previamente pesadas em frascos cilíndricos (1.8 mm de altura × 2.2 mm de diâmetro) foram 
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adicionas aos frascos Erlenmeyer e mantidas sob agitação até atingir o equilíbrio. Após o tempo 

de agitação pré-determinado, os sólidos foram filtrados em papel de filtro 1  (JP-41) e a 

concentração de Cu2+ foi determinada a partir da solução filtrada por espectroscopia de 

absorção atômica de chama (FAAS) (λCu = 324,8 nm). A capacidade de adsorção da CAT foi 

calculada a partir da equação a seguir: 

𝑞k/𝑚𝑚𝑜𝑙. 𝑔B1 =
(𝐶
i,M2+

−𝐶
t,M2+

)𝑉
M2+

𝑚ads
      (4.3) 

onde qt (mmol.g-1) é a quantidade de íons metálicos (M2+) adsorvida por unidade de massa de 

adsorvente no tempo t, VM
2+ (L) é o volume da solução de íons metálicos, Ci,M

2+ e Ct,M
2+ 

(mmol.L-1) são as concentrações iniciais e no tempo t, respectivamente, e mads (g) é a massa de 

adsorvente. 

A porcentagem de remoção de íons Cu2+ foi calculada usando a equação a seguir: 

𝑅/% =	 6yB6j
6y

×	100       (4.4) 

onde C0 e Ct (mmol.L-1) são as concentrações iniciais e no equilíbrio, respectivamente. 

4.4.1.2 Estudo em função do tempo (cinética) 

Foram preparadas soluções aquosas dos íons metálicos (0,79 mmol.L-1). Alíquotas de 

100,0 mL das soluções foram adicionadas em Erlenmeyers de 250 mL e termostatizadas a 25oC 

em uma incubadora com agitação orbital por 1 h. Amostras de 0,0200 g do adsorvente 

previamente pesadas foram adicionas aos frascos Erlenmeyer e mantidas sobre agitação por 

diferentes tempos de contato. Após o tempo de agitação pré-determinado, os sólidos foram 

filtrados em papel de filtro (JP-41) e a concentração dos metais foi determinada a partir da 

solução filtrada por espectroscopia de absorção atômica de chama (FAAS) (λCo = 240,7 nm, 

λCu = 324,8 nm e λNi = 232 nm). A capacidade de adsorção da CAT foi calculada a partir da 

equação 4.3. 

4.4.1.3 Estudo em função do pH da solução 

Soluções aquosas (100,0 mL) contendo íons metálicos (0,79 mmol.L-1) preparadas em 

tampão em diferentes valores de pH (de 2,0 a 3,5 usando ácido α-cloroacético/α-cloroacetato 

de sódio e de 4,0 a 5,5 usando ácido acético/acetato de sódio 0,05mol/L) foram adicionadas em 

                                                
1 Um estudo sobre a influência do uso de papel de filtro na filtração das soluções de íons metálicos 

utilizadas na adsorção foi realizado e é apresentado no Apêndice.  
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frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 0,0200 g de adsorvente. As amostras foram mantidas 

sob agitação orbital em uma incubadora termostatizada a 25oC até atingir o tempo de equilíbrio. 

Após o tempo de agitação pré-determinado, os sólidos foram filtrados em papel de filtro (JP-

41) e a concentração dos metais foi determinada a partir da solução filtrada por FAAS.  

4.4.1.4 Isotermas de adsorção  

Foram preparadas soluções aquosas com diferentes concentrações dos íons metálicos 

variando de 0,05 a 2,42 mmol.L-1. Alíquotas de 100,0 mL das soluções foram adicionadas a 

frascos Erlenmeyer de 250 mL e termostatizadas a 25oC em incubadora com agitação orbital 

por 1 h. Amostras de 0,0200 g dos adsorventes previamente pesadas em frascos cilíndricos 

foram adicionas aos frascos Erlenmeyer e mantidas sob agitação até atingir o equilíbrio. Os 

demais procedimentos foram idênticos aos descritos nas seções 4.4.1.1 e 4.4.1.2 

4.4.1.5 Estudos de dessorção 

Amostras do adsorvente (0,100 g) foram carregadas com os íons metálicos utilizando 

100,0 mL de solução (1,574 mmol.L-1para Cu2+, Co2+ e Ni2+) sob agitação de 130 rpm, pH 5,5 

(tampão ácido acético/acetato de sódio) e temperatura de 25oC por 3 h. Cada uma das amostras 

foi separada por filtração simples em papel de filtro (JP-41) e lavadas para retirar o eventuais 

de íons metálicos não adsorvidos. Em seguida as amostras foram secas em estufa a 90oC por 3 

h. A quantidade adsorvida foi determinada por FAAS (seção 4.4.1.1). Após a secagem das 

amostras, 0,0200 g de amostra carregada com cada íon metálico foram colocadas em contato 

com 20,0 mL de solução de ácido nítrico (1,0 mol.L-1) e mantidas sob agitação por 5 min a 

25°C e 130 rpm. As amostras foram separadas por filtração e o filtrado foi utilizado para a 

determinar a quantidade dos íons metálicos que migraram da fase sólida para a fase líquida. A 

eficiência de dessorção, Edes, do sistema metal-adsorvente foi calculada usando a equação a 

seguir:  

𝐸P#M/	% =
6{,|2+d|2+

}~,ia�3�f�~
×100      (4.5) 

onde Edes (%) é a eficiência de dessorção, Ce,M
2+ (mg/L) é a concentração no equilíbrio do íon 

metálico (M2+) na solução de dessorção, VM
2+ (L) é o volume da solução de dessorção, QT,max 

(mg/g) representa a capacidade máxima de adsorção determinada pelo carregamento de íons 

metálicos na superfície CAT antes do estudo de dessorção, m’CAT (g) é a massa de adsorvente 

CAT contido em mCAT,M
2+, a qual era a massa do material (CAT carregada com M2+) utilizada 

no estudo de dessorção. 
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A massa do adsorvente CAT contida em mCAT,M
2+ é calculada usando a equação (4.6) 

como segue: 

𝑚′6��/𝑔 =
3���,�K�3���

��,�������
8yyy :3���

     

 (4.6) 

Reorganizando e simplificando a equação (4.6) produz a equação (4.7) da seguinte 

forma: 

𝑚′6��/𝑔 =
3���,�K�

(
��,���
8yyy :1)

       (4.7) 

onde mCAT,M
2+ (g) é a massa do adsorvente CAT carregado com íons metálicos. 

4.4.1.6 Re-adsorção dos materiais dessorvidos 

Amostras de 0,0200 g dos adsorventes provenientes do estudo de dessorção foram 

pesadas em frascos Erlenmeyer de 250 mL e adicionados 100,0 mL de solução de íons 

metálicos (0,79 mmol.L-1). As condições de adsorção e os demais procedimentos foram os 

mesmos utilizados nas seções 4.4.1.1 e 4.4.1.2. A eficiência de re-adsorção, Ere-ads, dos 

adsorventes, para um único ciclo de adsorção-dessorção-re-adsorção foi calculada utilizando a 

seguinte equação:  

𝐸��B���/% = }{,�{�a��
}~,ia�

×100       (4.8) 

onde Qe,re-ads
 (mg/g) é a capacidade de adsorção do material após o processo de dessorção e 

QT,max
 (mg/g) é a capacidade de adsorção do material antes do processo de dessorção. 

4.4.1.7 Calorimetria de titulação isotérmica 

Os experimentos calorimétricos foram realizados utilizando um nanocalorímetro de 

titulação isotérmica (TA Instruments, modelo TAM III), controlado por software (TM assitant). 

Todas as medidas foram realizadas em duplicata a 25,0000 ± 0,0001ºC. O equipamento possui 

duas células de 4 mL, uma para a amostra e outra para a referência. A célula de referência foi 

preenchida em todas as medidas com 2,7 mL de solução tampão ácido acético/acetato de sódio 

de pH 5,5. O mesmo volume foi adicionado à célula de amostra, contendo 0,00700 g do 

adsorvente. O conteúdo da célula de amostra foi agitado continuamente a 180 rpm por um 
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agitador de hélice. Após o equilíbrio térmico e a desgaseificação da amostra, a injeção de uma 

solução concentrada de íon metálico (Co2+, Cu2+ ou Ni2+), preparada no mesmo tampão, foi 

realizada utilizando uma seringa Hamilton de 500 µL controlada pelo software. A concentração 

de metais na seringa foi: 2,20 mg.L-1 para Co2+; 2,64 mg.L-1 para Ni2+ e 3,35 mg.mL-1 para 

Cu2+. O volume de cada injeção foi de 15 µL e o intervalo de tempo entre elas foi de 35 min. 

Experimentos para avaliar a contribuição da entalpia de diluição do íon metálico e do 

adsorvente na entalpia global do processo foram realizados por titulação do íon metálico em 

solução tampão sem adsorvente e por titulação da solução tampão em tampão contendo 

adsorvente. Os termogramas foram obtidos como gráficos de energia em função do tempo. A 

integração de cada pico no termograma fornece a energia na forma de calor absorvido ou 

liberado após cada injeção. A variação de entalpia de adsorção, para diferentes quantidades de 

metais adsorvidas, foi determinada pela equação a seguir: 

∆���𝐻 =
𝑞i,int−𝑞i,dilm

i=1
nim

i=1
       (4.9) 

onde qi,int e qi,dil são as energias na forma de calor absorvidas ou liberadas na célula de amostra 

durante a injeção de ordem i para o experimentos de titulação de íon metálico em solução 

tampão na presença ou ausência de adsorvente, respectivamente. O termo	 𝑞�,��k − 𝑞�,����
��1  

fornece a quantidade de energia absorvida ou liberada no processo de adsorção de 𝑛��
��1  mol 

de íon metálico. O número de mols de íon metálico adsorvido depois de cada injeção foi 

determinado por isotermas de adsorção. 

4.4.2 Adsorção de corantes  

Os estudos de adsorção de corantes foram realizados em duplicata e em dois valores de 

pH diferentes em meios tamponados, preparados a partir de soluções tampão (0,05 mol/L) 

monocitrato/dicitrato de sódio (pH 4,5) e dicitrato/tricitrato de sódio (pH 7,0). Os estudos 

bicomponente foram realizados apenas em pH 7,0, pH de maior capacidade de adsorção para 

ambos os corantes. 

4.4.2.1 Estudo em função da dosagem de adsorvente 

O efeito de dosagem do adsorvente na remoção de corantes foi avaliado em função da 

remoção de Auramina-O somente. Alíquotas de 100,0 mL das soluções foram adicionadas em 

Erlenmeyers de 250 mL e termostatizadas a 25oC em uma incubadora com agitação orbital por 

1 h. Amostras de 10,0, 20,0, 30,0, 40,0, 50,0, 60,0 e 70,0 mg de adsorvente previamente pesadas 
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em frascos cilíndricos foram adicionas aos frascos Erlenmeyer e mantidas sob agitação até 

atingir o equilíbrio. Após o tempo de agitação pré-determinado, a suspensão foi submetida a 

centrifugação (centrífuga Excelsa® II, modelo 206 BL) a 3600 rpm durante 10 minutos para 

separar as fases líquida e sólida. A concentração do corante na fase sobrenadante foi medida 

em um espectrofotômetro de UV-Vis (Biospectro, modelo SP-220) nos comprimentos de onda 

de máxima absorção em 434 nm. Soluções padrão do corante foram preparadas para construir 

uma curva analítica a partir da qual as concentrações de corante foram calculadas. As 

capacidades de adsorção de CAT foram calculadas a partir da equação 4.3. 

4.4.2.2 Estudo em função do tempo (cinética)  

Soluções aquosas dos corantes com concentração de 0,93 mmol.L-1 foram preparadas 

para o estudo em função do tempo de contato. Alíquotas de 100,0 mL das soluções foram 

adicionadas aos frascos Erlenmeyer de 250 mL e termostatizadas a 25oC em incubadora com 

agitação orbital por 1 h. Amostras de 0,0200 g do adsorvente previamente pesadas em frascos 

cilíndricos foram adicionadas aos frascos Erlenmeyer e mantidas sob agitação de 130 rom por 

diferentes tempos de contato. Após o tempo de agitação pré-determinado, a suspensão foi 

submetida a centrifugação a 3600 rpm durante 10 minutos para separar as fases líquida e sólida. 

A concentração dos corantes na fase sobrenadante foi medida em um espectrofotômetro de UV-

Vis nos comprimentos de onda de máxima absorção em 434 e 530 nm para Auramina-O e 

Safranina-T, respectivamente. Soluções padrão dos corantes foram preparadas para construir 

curvas analíticas a partir das quais as concentrações dos corantes foram calculadas. As 

capacidades de adsorção da CAT para cada corante foram calculadas a partir da equação 4.3. 

4.4.2.3 Estudo em função do pH  

Soluções aquosas dos corantes de concentração 0,93 mmol.L-1 foram preparadas em 

solução tampão em diferentes valores de pH (de 2,13 a 3,13 usando ácido cítrico/monocitrato 

de sódio, de 4,13 a 5,13 usando monocitrato/dicitrato de sódio e de 6,13 a 7,14 utilizando 

dicitrato/tricitrato de sódio) e foram adicionadas aos frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 

0,0200 g de adsorvente. As amostras foram mantidas sob agitação de 130 rpm em uma 

incubadora termostatizada a 25oC até atingir o tempo de equilíbrio. Após agitação, as fases 

líquida e sólida foram separadas por centrifugação e a concentração dos corantes na fase 

sobrenadante foi medida tal como descrito na seção 4.4.2.2. 
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4.4.2.4 Isotermas de adsorção 

Foram utilizadas soluções aquosas de diferentes concentrações de corante variando de 

0,2 a 2,2 mmol.L-1 para os estudos de adsorção envolvendo a Auramina-O e de 0,25 a 1,38 

mmol.L-1  para Safranina-T. Alíquotas de 100,0 mL das soluções foram adicionadas aos frascos 

Erlenmeyer de 250 mL e termostatizadas a 25oC em incubadora com agitação orbital por 1 h. 

Amostras de 0,0200 g do adsorvente previamente pesadas em frascos cilíndricos foram 

adicionadas aos frascos Erlenmeyer e mantidas sob agitação de 130 rpm até atingir o equilíbrio. 

Os demais procedimentos foram os mesmos descritos na seção 4.4.2.2. 

4.4.2.5 Estudos de dessorção  

Para os estudos de dessorção o adsorvente foi carregado com os corantes como descrito 

na seção 4.4.2.2. Após a adsorção as massas de adsorvente carregadas foram lavadas para 

retirada de eventuais moléculas de corante não adsorvidas. Em seguida as amostras foram secas 

em estufa a 90oC por 3 h. 

4.4.2.5.1 Avaliação do agente de dessorção	 

Foram avaliados dois agentes de dessorção (HCl e HNO3) em duas concentrações (0,1 

e 0,01 mol.L-1). Após a secagem, 0,0200 g de amostra carregada com cada um dos corantes foi 

colocada em contato com 20,0 mL de solução de dessorção e mantida em agitação (130 rpm) 

por 16 h. As suspensões foram submetidas a centrifugação e o sobrenadante foi diluído, 

acrescido de gotas de NaOH (0,1 mol.L-1) para regulagem do pH e utilizadas para a determinar 

a quantidade de corante que migrou da fase sólida para a fase líquida. A eficiência de dessorção, 

Edes, dos sistemas corante-adsorvente foi calculada usando a equação 4.5. 

4.4.2.5.2 Cinética de dessorção 

Massas de 0,0200 g 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 tempos de contato (1, 3, 6, 12 e 24 h). Após os tempos de contato as 

amostras foram separadas e quantificadas conforme descrito na seção 4.4.2.2. 

4.4.2.6 Re-adsorção dos materiais dessorvidos 

Amostras de 0,0200 g dos adsorventes provenientes do estudo de dessorção foram 

pesadas em frascos Erlenmeyer de 250 mL e adicionados 100,0 mL de solução de corante (0,93 

mmol.L-1). As condições de adsorção e os demais procedimentos foram os mesmos utilizados 

na seção 4.4.2.2. A eficiência da re-adsorção, Ere-ads, dos adsorventes, para um único ciclo 

adsorção-dessorção-re-adsorção foi calculada utilizando a equação 4.8. 
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5 Resultados e discussões  

5.1 Síntese e caracterização da CAT 

5.1.1 Otimização da síntese 

A Figura 5.1 mostra a rota sintética utilizada para preparar o adsorvente CAT, bem 

como uma sugestão do mecanismo pelo qual os íons metálicos (M2+) são removidos da solução 

aquosa pelo adsorvente e também uma sugestão do mecanismo de dessorção pelo qual os íons 

metálicos migram da superfície da CAT para a solução aquosa. A modificação química da C 

com AT para obter a CAT produz uma mistura de dois isômeros, como pode ser visto na Figura 

5.1. Estes isômeros são formados porque os grupos hidroxila da C podem atacar ambos os 

grupos carbonila do anidrido trimelítico nas posições 1 e 2, respectivamente. 

Figura 5.1 - Esquema da rota sintética usada para se obter o adsorvente CAT (R = H ou grupo trimelitato).  

 

A modificação química da celulose com o anidrido trimelítico utilizando a piridina 

como base/catalisador e DMA como solvente para obter a CAT (Figura 5.1) foi extensivamente 

estudada e otimizada por meio da avaliação dos efeitos de concentração de AT e do tempo de 

reação em relação aos valores de pgm e nCOOH. Os resultados da otimização da reação de 

esterificação da C com AT são mostrados na Tabela 5.1, a qual mostra que, com o aumento da 

quantidade de AT, mantendo-se fixo o tempo de reação (1 h), os valores de porcentagem de 

ganho de massa e do número de funções ácido carboxílico também aumentaram. A fim de 

explorar melhor o efeito do tempo de reação nestes parâmetros, as quantidades de 4,74 e 9,48 

g de AT foram escolhidas para estudos posteriores. Para ambas as quantidades de AT (4,74 e 

9,48 g) quanto maior o tempo de reação, maiores foram os valores de ganho de massa e do 

número de funções ácidas introduzidas. No entanto, à medida que o grau de modificação da 

celulose aumentou, a tendência de formação de um gel foi observada como uma consequência 
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da esterificação de grupos hidroxila secundários em C-2 e C-3, o que aumenta a distância entre 

as cadeias de celulose devido ao grande tamanho da porção trimelitato. Assim, tendo em conta 

tal problema, testes preliminares de adsorção de Cu2+ em alguns adsorventes preparados foram 

realizados de modo a compreender o comportamento do adsorvente em solução aquosa durante 

o processo de adsorção. Estes testes objetivaram escolher o melhor adsorvente (CAT) em 

função da sua capacidade de adsorção, do comportamento em solução aquosa durante o 

processo de adsorção, isto é, solubilidade e intumescimento, e o custo de preparação do material 

adsorvente. Como pode ser visto na Tabela 5.1, os testes exploratórios de adsorção de Cu2+ em 

CAT mostraram que as capacidades de adsorção (Qmáx) para os adsorventes testados foram 

semelhantes. Além disso, o adsorvente CAT que exibiu o melhor comportamento em solução 

aquosa foi preparado usando 7,11 g de AT com tempo de reação de 1 h. Assim, este adsorvente 

foi escolhido para os estudos subsequentes de adsorção de Co2+, Cu2+ e Ni2+ em solução aquosa. 

Ao aumentar a escala da reação para 8,0 g de C e 56,93 g AT, os valores do ganho de 

massa e do número de funções foram de 94,5% e 6,81 ± 0,02 mmol.g-1, respectivamente. O 

aumento de escala da reação resultou numa diminuição no ganho de massa de 30,3% e um 

aumento de 37,6% no número de funções, que é um parâmetro mais importante para o material 

a ser utilizado como um adsorvente de íons de metais pesados e corantes. O custo estimado de 

preparação do adsorvente CAT (razão AT/C = 6:1 e tempo de reação 1 h) com base nos preços 

do mercado internacional dos produtos químicos utilizados e eletricidade no Brasil foi de US $ 

77,45 por quilograma de CAT. O custo de preparação do CAT não levou em conta os produtos 

químicos utilizados nas etapas de elaboração (seção 4.2.3) e à possibilidade de recuperação dos 

solventes e do excesso de AT. Na comparação com o adsorvente STA (bagaço de cana 

modificado com anidrido trimelítico) preparado por Ramos et al. (2015), que custou US $ 57,43 

por quilograma de STA, houve um aumento de US $ 20,02 por quilograma de adsorvente ou 

34,9%. A diferença entre os custos de preparação de ambos os materiais adsorventes tem 

também que ser avaliada em termos de seus desempenhos no processo de adsorção para permitir 

uma melhor compreensão. O adsorvente STA exibiu capacidades máximas de adsorção 

experimentais (Qmáx,exp) para Co2+, Cu2+ e Ni2+ de 0,950, 1,121, e 1,295 mmol.g-1, 

respectivamente (RAMOS et al., 2015). Como será apresentado na seção 4.4.1.4, Qmáx,exp do 

adsorvente CAT para Co2+, Cu2+e Ni2 foram 0,749, 1,487 e 1,001 mmol.g-1, respectivamente 

As capacidades de adsorção para Co2+ e Ni2+ do adsorvente STA foram 26,8% e 29,4% mais 

elevadas do que aquelas do adsorvente CAT, enquanto para Cu2+ o Qmáx,exp foi 32,7% maior do 

que o do adsorvente STA. Isto significa que, em termos de análise econômica, o adsorvente 

CAT é economicamente viável apenas para adsorção de Cu2+ em comparação com STA. 
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Tabela 5.1 -  Estudo de otimização da esterificação de C. 

Anidrido trimelítico 
(AT)a (g) 

Tempo de reação 
(h) 

CATb Qmax (mg.g-1)c 
para Cu2+ 

pgm (%) nCOOH (mmol.g-1)  
2,37 

1 

47,1 ± 2,8 3,01 ± 0,18 ‒ 
4,74 96,8 ± 1,4 4,57 ± 0,03 ‒ 
7,11 123,1 ± 5,7 4,95 ± 0,01 38,40 ± 2,07 
9,48 150,0 ± 7,6 5,34 ± 0,08 ‒ 

4,74 
0,5 59,3 ± 0,0 5,03 ± 0,10 ‒ 
1 96,8 ± 1,4 4,57 ± 0,03 ‒ 
3 149,0 ± 0,0 6,55 ± 0,07 ‒ 

9,48 

0,5 124,4 ± 14,1 5,79 ± 0,47 ‒ 
0,75 131,2 ± 8,7 5,43 ± 0,34 ‒ 

1 150,0 ± 7,6 5,34 ± 0,08 34,59 ± 1,66 
2 183,4 ± 30,3 6,58 ± 0,11 41,84 ± 0,83 
3 268,5 ± 16,3 6,55 ± 0,26 ‒ 

a As massas de AT (MM = 192,13 g.mol-1) foram baseadas em equivalentes de AT (2, 4, 6, e 8 
equivalentes de AT/mol de AGU) obtidas através do cálculo dos números de mols de AGU (unidade de 
anidroglicose) para massa fixa de celulose (MM = 162,14 g.mol-1) de 1,0 g (6,17 mmols); 

b A massa de C usada nas modificações químicas foi de 1,0 g. Todas as reações foram realizadas em 
duplicata. 

c As condições de adsorção não foram otimizadas nesta fase de teste de adsorção de Cu2+ (pH = 5,5; T = 
25°C; t = 6 h; [Cu2+] = 100 mg.L-1, mads = 0,0200 g). 

5.1.2 Análise elementar de C, H e N 
A análise elementar foi realizada para a celulose de partida (C) e para a celulose 

modificada com anidrido trimelítico (CAT). Os dados obtidos são mostrados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 -  Resultados da análise elementar de C, H e N. 
Material C (%) H (%) N (%) 
Celulose 44,45 6,22 - 

CAT 46,55 4,40 0,49 

A porcentagem de nitrogênio em CAT se deve à piridina e a DMA que não foram 

completamente retiradas no processo de lavagem após a reação. 

5.1.3 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

As análises de espectroscopia FTIR foram realizadas para a C e CAT. Os espectros de 

C e CAT estão apresentados na Figura 5.2(a). A principais modificações observadas são: o 

aumento da largura da banda de estiramento O-H entre 3300 e 3400 cm-1 devido ao aumento 

das interações do tipo ligação de hidrogênio devido à presença de grupos ácido carboxílico 

como consequência da adição do grupo trimelitato; o surgimento das bandas em 2638 e 2522 

cm-1 correspondentes aos dímeros de ácido carboxílico; uma banda forte em 1718 cm-1 atribuída 

ao estiramento do grupo carbonila de éster conjugado (essa banda larga frequentemente 
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superpõe o estiramento do grupo carbonila de ácido carboxílico); surgimento de duas banda em 

1492 cm-1 devido a estiramento C=C de anel aromático proveniente do grupo trimelitato; uma 

banda em 1282 cm-1 proveniente do estiramento da ligação C-O de éster e uma banda em 752 

cm-1 atribuída a deformação do grupo C-H fora do plano em compostos contendo benzeno 

1,2,4–substituídos (PAVIA et al., 2001).  

 
Figura 5.2– Espectro de infravermelho (FTIR) de (a) C e CAT, (b) CAT e CAT carregada com Co2+, Cu2+ e 

Ni2+, (as transmitâncias dos espectros de CAT-Co2+, CAT-Cu2+ e CAT-Ni2+ estão deslocadas de 15, 30 e 45% 
em relação ao espectro de CAT), (c) CAT e CAT carregada com safranina-T e auramina-O, (as transmitâncias 

dos espectros de CAT-safranina-T e CAT-auramina-O estão deslocadas de 15% e 30% em relação ao espectro de 
CAT). 
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A Figura 5.2(b) mostra os espectros de FTIR da CAT e da CAT carregada com Co2+, 

Cu2+ e Ni2+. A adsorção dos íons metálicos foi caracterizada pela separação da banda na região 

de 1685 cm-1, que corresponde ao estiramento da carbonila dos grupos ácido carboxílico. Esta 
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banda (1685 cm-1) aparece sobreposta por uma banda larga centrada em 1718 cm-1. Após a 

adsorção, esta banda é dividida em duas bandas largas em 1592 e 1552 cm-1, que correspondem 

ao estiramento assimétrico dos grupos carboxilato (LYSZCZEK, 2007), indicando assim que 

os grupos carboxilato estão envolvidos na adsorção de íons metálicos como sugerido na Figura 

5.3(a). Um comportamento semelhante pode ser observado na Figura 5.2(c) que apresenta os 

espectros de FTIR para a CAT e CAT carregada com safranina–T e auramina-O. Há o 

aparecimento das bandas em 1608 e 1552 cm-1 que sugerem a formação de ligação química 

entre os grupos funcionais presentes na CAT e os corantes (SARTAPE et al., 2013).  
 
Figura 5.3 - (a) Mecanismo sugerido para a remoção de íons metálicos (M2+) usando o adsorvente CAT [M = Co, Cu, ou Ni 

e mXn-  = contra íon (SO4
2- ou Cl-)], e (b) mecanismo sugerido de dessorção dos íons metálicos da CAT. 
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5.1.4 Análise termogravimétrica (TGA) 
As curvas termogravimétricas que mostram as decomposições térmicas de C e CAT são 

apresentadas nas Figura 5.4(a) e (b), respectivamente. Os picos de temperatura das curvas de 

DTG (curvas vermelhas) correspondem às temperaturas em que a taxa de decomposição atinge 

o valor máximo. Na decomposição da C ocorrem dois eventos de perda de massa, o primeiro 

partindo da temperatura ambiente até 110°C, que está relacionado com a evaporação de água 

absorvida. A segunda etapa termina perto de 375°C e pode ser descrita por uma fase de perda 

de massa acentuada que está relacionada com o principal processo de decomposição térmica 

atribuído à decomposição das fibras de celulose (DE MELO et al., 2009).  

Para CAT verificou-se três eventos de decomposição térmica sendo a perda de água até 

aproximadamente 100°C e outras duas em 268oC e 375oC. A decomposição de CAT inicia-se 

em temperaturas mais baixas que a decomposição de C o que pode estar relacionado com a 

diferença de cristalinidade entre os dois materiais. Nas regiões cristalinas do polímero, as 

ligações de hidrogênio intermoleculares entre cadeias são mais fortes do que aqueles das regiões 

não-cristalinas, e exigem mais energia para serem quebradas antes que o processo de 

decomposição aconteça (MORGADO e FROLLINI, 2011). Isto significa que a menor 

proporção das regiões cristalinas em CAT diminui sua estabilidade térmica. Os dados de XRD 

(seção 5.1.5) comprovam esta diminuição de cristalinidade. 

Figura 5.4 – Curvas termogravimétricas (TG) e primeira derivada da TG (DTG) para a decomposição térmica 
de (a) C e (b) CAT. 

 

5.1.5 Difração de raios-X (XRD) 
Os difratogramas de C e CAT são apresentados na Figura 5.5(a) e (b). A celulose não 

modificada exibiu o padrão típico de celulose I com os principais sinais de difração 2θ em 15,2, 

16,7, 23,0, e 34,6°, os quais são comumente atribuídos aos planos de difração 101, 101, 002 e 

040, respectivamente (FREIRE et al., 2006). O difratograma da CAT apresentou o mesmo 

a) b) 
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padrão de XRD típico de celulose I (14,9, 16,5, 22,7 e 34,3°) e nenhuma mudança de pico ou 

aparecimento de novos picos foi notado, exceto pelo alargamento do pico de difração em 22,7°. 

Além disso, a modificação química parece ter ocorrido na superfície da fibra de celulose e nas 

regiões amorfas da celulose sem afetar fortemente a ultraestrutura das fibras. O grau de 

cristalinidade da celulose diminuiu após a modificação química de 51,8% para 34,4%. 

Observações semelhantes foram feitas por Jandura et al. (2000) para a modificação de celulose 

com ácidos orgânicos saturados e insaturados com 11 e 18 átomos de carbono, respectivamente, 

e são atribuídas a ligeiros rearranjos das cadeias de celulose causados pela incorporação de 

reagentes de derivatização volumosos.  

Figura 5.5 – Difratogramas de raios-X de (a) C e (b) CAT. 
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5.1.6 Ressonância magnética nuclear de carbono (RMN 13C) 
O espectro de ressonância magnética nuclear de carbono 13 no estado sólido da celulose 

é apresentado na Figura 5.6(a). O sinal em 64 ppm está relacionado com carbono em C-6, ao 

passo que o sinal entre 70 e 74 ppm está relacionado com átomos de carbono em C-2, C-3 e C-

5 e em 88 e 103 ppm correspondem aos carbonos nas posições C-4 e C-1 da unidade de β-D 

anidroglicopiranose (AGU), respectivamente (KAMIDE et al., 1985). As principais alterações 

no espectro de CAT em comparação com C são: (1) o aparecimento de um sinal largo centrado 

em 131 ppm, o qual é atribuído aos carbonos a partir de C-7 a C-12 do anel aromático da 

unidade de trimelitato e (2) um sinal largo centrado em 167 ppm, o qual é atribuído aos átomos 

de carbono em C-13, C-14 e C-15 dos grupos éster e ácido carboxílico (PAVIA et al., 2001). 

Os sinais centrados em 200 e 58 ppm são atribuídos aos spinning sidebands relacionados ao 

método de aquisição de sinal. 

Figura 5.6 - Espectro de RMN de 13C de C (a) e CAT (b). 

5.1.7  Ponto de Carga Zero (pHPCZ) 

O ponto de carga zero (PCZ) foi utilizado para avaliar as propriedades de superfície da 

CAT. Segundo Noh e Schwarz (1990) quando o pH é maior que o PCZ a superfície do material 

possui carga líquida negativa e quando o pH é menor que o PCZ do material a carga líquida é 

positiva. O PCZ do adsorvente CAT foi encontrado como sendo 2,80 ± 0,09. A Figura 5.7 

mostra a convergência do pH das soluções para os valores de PCZ. Considerando que a carga 

líquida negativa favorece a interação do adsorvente com os íons metálicos e corantes catiônicos, 

a adsorção seria favorecida em valores de pH ≥ 2,80. 
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Figura 5.7 – Curva de determinação do pHPCZ da CAT. 

 

 
 

5.1.8 Microscopia eletrônica de varredura 
A Figura 5.8 apresenta as micrografias da C e CAT com ampliação de 200 (a e b) e 

10.000 vezes (c e d), respectivamente. É possível verificar na Figura 5.8(b) e (d) que as fibras 

de CAT se encontram desagregadas, uma possível consequência da agitação e intumescimento 

durante a reação, que promove a inserção de grupos volumosos na superfície da celulose e do 

processo de moagem na preparação do material para a adsorção (> 60mesh). 

Figura 5.8 - Micrografias obtidas por MEV de C (a) e (c) e CAT (b) e (d) com aumento de 200 e 10.000x. 

 

a) b) 
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5.1.9 Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios-X (EDX) 

A espectroscopia de energia dispersiva de raios-X foi utilizada para mapear a superfície 

do adsorvente CAT a fim de avaliar a distribuição dos íons metálicos e dos corantes adsorvidos 

ao longo da superfície do adsorvente. A Figura 5.9(a-c) mostra a distribuição dos íons Co2+, 

Cu2+ e Ni2+, respectivamente, para as adsorções em sistema monocomponente na superfície dos 

adsorventes. É possível verificar que a cobertura dos íons metálicos na superfície do adsorvente 

possui uma distribuição homogênea sem a ocorrência de adsorção preferencial em sítios 

específicos. 

Figura 5.9 - Micrografias obtidas por MEV-EDX da CAT contendo (a) Co2+, (b) Cu2+ e (c) Ni2 adsorvidos. 

 

A Figura 5.10(a) e (b) mostra a distribuição dos corantes safranina-T e auramina-O na 

superfície dos adsorventes em sistemas monocomponente. É possível verificar a mesma 

distribuição homogênea ao longo da superfície de CAT, com extenso recobrimento de tal 

superfície.  

c) d) 

a) c) b) 



 

 

54 

Figura 5.10 - Micrografias obtidas por MEV-EDX da CAT contendo (a) safranina-T e (b) auramina-O 
adsorvidos. 

 

5.2 Estudos de adsorção 
Nesta parte do trabalho serão apresentados todos resultados dos estudos de adsorção 

realizados com o adsorvente CAT.  

5.2.1 Íons metálicos 

5.2.1.1 Efeito da dosagem da CAT 

A Figura 5.11 ilustra a remoção de Cu2+ em função da dosagem da CAT. A eficiência 

de remoção de Cu2+ aumentou com o aumento da dosagem de adsorvente como consequência 

do aumento de sítios de adsorção disponíveis. No entanto, a quantidade de Cu2+ adsorvida por 

unidade de massa de CAT (qe) diminuiu com o aumento da massa de adsorvente CAT devido 

à diminuição da razão adsorvato/adsorvente. Resultados semelhantes foram observados por 

Ferreira et al. (2014) para a adsorção de violeta cristal (VC) em bagaço de cana de açúcar 

modificado com ácido de Meldrum. Com base neste resultado, os estudos seguintes foram 

realizados com uma dosagem de adsorvente de 0,20 g/L já que as doses mais elevadas levaram 

a uma diminuição significativa na capacidade de adsorção. 

a) b) 
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Figura 5.11 – Efeito da dosagem de adsorvente para adsorção de Cu2+ em CAT. 

 

5.2.1.2 Efeito do pH na adsorção dos íons metálicos 

O estudo da influência do pH na adsorção dos íons metálicos foi avaliado utilizando 

soluções de concentração 0,79 mmol.L-1 de metais, agitação de 130 rpm a 25°C e dosagem da 

CAT de 0,2 g/L por 180 min. A Figura 5.12 mostra a capacidade de adsorção no equilíbrio (qe) 

de Co2+, Cu2+ e Ni2+ em CAT em função do pH da solução (2,0-5,75). A influência do pH na 

adsorção dos metais está relacionada com a carga superficial do adsorvente e a forma com que 

os íons metálicos se apresentam em solução. A carga superficial do adsorvente em solução 

aquosa está relacionada com o seu valor de PCZ. O PCZ determinado para a CAT foi de 2,80 

logo, a adsorção dos íons metálicos é favorecida em pH > PCZ, onde a superfície de CAT está 

carregada negativamente devido a desprotonação dos grupos carboxílicos do grupo trimelitato 

presentes em CAT. A Figura 5.12 mostra que a capacidade de adsorção da CAT aumentou com 

o aumento do pH da solução. Em valores de pH baixos (pH < 2,80), os grupos carboxílicos na 

superfície de CAT estão protonados e não houve adsorção dos íons metálicos. A partir de 

valores de pH ligeiramente superiores ao PZC, a adsorção começa a ocorrer como consequência 

da forte atração entre os grupos carboxilato na superfície de CAT, carregados negativamente, e 

os íons metálicos catiônicos na solução. Adsorção em valores de pH maiores do que 5,75 não 

foi estudada afim de manter os metais na forma M2+ e não formar espécies como M(OH)+ e 

M(OH)2. Dessa forma, o pH 5,5 foi considerado como ótimo para a adsorção dos metais. 
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Figura 5.12 – Efeito do pH na adsorção de Co2+, Cu2+ e Ni2+ em CAT. 

 

5.2.1.3 Cinética de adsorção 

O estudo cinético de adsorção foi realizado a fim de se determinar o tempo de equilíbrio 

de adsorção de cada íon metálico em CAT. As massas de 0,0200 g de CAT foram colocadas 

em contato com soluções contendo os íons metálicos (0,79 mmol.L-1), tamponadas em pH 5,5 

e termostatizadas a 25oC por tempos de contato de 2 a 600 min. Os modelos de pseudo primeira 

(PPO) e pseudo segunda ordem (PSO) foram utilizados para modelar a taxa de adsorção dos 

íons metálicos em CAT. Os resultados foram obtidos por análise de regressão não linear 

utilizando o software Microcal OriginPro 2015TM onde foi utilizado o algoritmo de interação 

de Levenberg-Marquardt e um método de peso para o tratamento estatístico (Eq. 5.1). Os pesos 

são usados para minimizar o valor de chi-quadrado (χ2) (Eq. 5.2) afim de se obter o melhor 

ajuste. Ambos, coeficiente de determinação (R2) e chi-quadrado reduzido (χ2
red)(Eq. 5.2) foram 

usados para medir a qualidade da análise por regressão não linear e definir o melhor modelo 

que descreve a adsorção. 

1
i

i

w
y

=           (5.1) 

onde wi é o coeficiente de ponderação e yi representa o valor obtido experimentalmente. 

2^
2

1

N

i i i
i
w y yχ

=

⎛ ⎞= −⎜ ⎟⎝ ⎠∑
         (5.2) 

onde ŷi é o valor calculado pelo modelo (PPO ou PSO). 
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2
2

red
χχ
υ

=           (5.3) 

onde χ2
red é o chi–quadrado reduzido e υ é o número de graus de liberdade (υ = N - P), o qual 

depende do número de dados experimentais (N) e do número de variáveis (P) de PPO e PSO. 

Analisando os dados apresentados na Tabela 5.3 é possível verificar que o modelo que 

melhor descreveu a cinética de adsorção de Co2+ e Cu2+ em CAT é o de pseudo primeira ordem, 

e para o Ni2+ o de pseudo segunda ordem. Para os íons Co2+ e Cu2+ o modelo de pseudo primeira 

ordem apresentou valores mais elevados para R2 e mais baixos para χ2
red quando comparado ao 

modelo de pseudo segunda ordem. Além disso, quando o valor da capacidade de adsorção no 

equilíbrio experimental (qe,exp) é comparado com a capacidade de adsorção no equilíbrio 

estimada (qe,est), percebe-se que os valores fornecidos pelos modelos de pseudo primeira ordem 

foram mais próximos do que os fornecidos pelo modelo de pseudo segunda ordem. Para o Ni2+ 

os melhores valores de R2 e χ2
red

 foram obtidos com o modelo de pseudo segunda ordem. Ao 

comparar valores de k1 de Co2+ e Cu2+ pode-se observar que a adsorção de Co2+ em CAT é 

ligeiramente mais rápida que a do Cu2+. A Figura 5.13(a-c) é possível verificar que os valores 

de capacidade máxima de adsorção no equilíbrio se dão no tempo de 70 min. 

Tabela 5.3 – Resultados da regressão não linear para a adsorção dos íons metálicos em CAT. 
Parâmetros Co2+ Cu2+ Ni2+ 

te (min) 70 70 70 
qe,exp (mmol.g-1) 0,960 ± 0,030 1,446 ± 0,019 1,014 ± 0,037 

Pseudo primeira ordem    
qe,est (mmol.g-1) 0,952 ± 0,012 1,474± 0,020 0,989 ± 0,028  

k1 (min-1) (1,329 ±0,11) x 10-1 (1,191 ± 0,07) x 10-1 (2,442 ± 0,30) x 10-1 
R2 0,9934 0,9905 0,8127 
χ2 0,0013 0,0029 0,0081 

Pseudo segunda ordem    
qe,est (mmol.g-1) 1,010 ± 0,021 1,570 ± 0,055 1,039 ± 0,017 

k2 (g.mmol-1.min) (1,725 ± 0,17) x 10-1  (1,017 ± 0,19) x 10-1 (3,899 ± 0,02) x 10-1 
R2 0,9837 0,9467 0,9454 
χ2 0,0033 0,0161 0,0024 
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Figura 5.13 – Cinética de adsorção de (a) Co2+, (b) Cu2+ e (c) Ni2+em CAT. 
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5.2.1.4 Isotermas de adsorção 

Estudos em função da concentração inicial de metal foram realizados a fim de elucidar 

os mecanismos envolvidos na adsorção dos íons metálicos em CAT. Massas de 0,0200 g de 

CAT foram colocadas em contato com 100 mL de soluções aquosas contendo os íons metálicos 

(0,05-1,36 mmol.L-1), tamponadas em pH 5,5 e termostatizadas a 25oC por um tempo de contato 

de 70 min (baseado nos dados dos estudos cinéticos apresentados na seção 4.4.1.2). Os modelos 

utilizados para descrever as características da adsorção no equilíbrio foram Langmuir, 

Freundlich, Sips e Redlich-Peterson (R-P). Os parâmetros das isotermas foram obtidos 

utilizando o software Microcal OriginProTM 2005 por minimização do chi-quadrado (χ2). A 

Tabela 5.4 apresenta os resultados da modelagem da adsorção dos dados experimentais pela 

análise de regressão não linear dos quatro modelos de isotermas monocomponente (Langmuir, 

Freundlich, Sips e Redlich-Peterson). Como pode ser visto na Tabela 5.4, o modelo que melhor 

descreveu a adsorção de Co2+, Cu2+ e Ni2+ em CAT foi o modelo de Langmuir, que exibiu o 

maior valor de R2 e menor valor de χ2
red. Como o modelo de Sips e R-P são equações de três 

parâmetros contrariamente às equações de Langmuir e Freundlich, que possuem dois 

parâmetros, eles contém mais graus de liberdade e no procedimento de minimização usado para 

resolver as equações pela maximização do valor de R2 e minimização do valor de χ2 estes 

modelos vão se ajustar melhor aos dados experimentais, em comparação com os modelos de 

Langmuir e Freundlich. Por esse motivo, os modelos de Sips e R-P só foram utilizados para 

avaliar a heterogeneidade da superfície do adsorvente. Como pode ser visto na Tabela 5.4, os 
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sistemas de adsorção formados pela CAT-Co2+ e CAT-Cu2+ são mais heterogêneos do que 

aquele formado pela CAT-Ni2+, considerando os valores do parâmetro n do modelo de Sips e 

β do modelo de R-P. Além disso, o adsorvente CAT foi preparado a partir da celulose pura e 

apresenta apenas grupos carboxílicos da porção trimelitato como sítios de adsorção para os 

metais. Estes grupos carboxílicos possuem diferentes valores de pKa e podem ainda assumir 

diferentes conformações para a ligação com os íons metálicos (ANIRUDHAN e SUCHITHRA, 

2010). Portanto, com base nos valores dos parâmetros n e β e os valores de R2 e χ2
red, sugere-se 

que os sistemas de adsorção podem ser melhor descritos pelo modelo de Langmuir, ainda que 

a presença de sítios de adsorção exibindo possíveis afinidades diferentes em relação aos íons 

metálicos estudados possam ocorrer devido a diferentes conformações adotadas pelos grupos 

ligados na superfície da CAT (na Figura 5.14 é possível observar a possibilidade de formação 

de dois isômeros na preparação do adsorvente CAT). 
Tabela 5.4 – Resultados da modelagem das isotermas de adsorção dos íons metálicos utilizando modelos 

monocomponente. 
Modelos de 

isoterma Parâmetros Co2+ Cu2+ Ni2+ 

Dados 
experimentais 

Qmax.exp (mmol.g-1) 0,749 ± 0,013 1,487 ± 0,027 1,001 ± 0,002 
te (min) 70 70 70 

CN 8,28 4,16 6,56 
Ie (mol.L-1) 0,0515 0,0542 0,0531 

γe 0,886 0,886 0,886 

Langmuir 
Qmax.est (mmol.g-1) 0,878 ± 0,015 1,683 ± 0,027 1,199 ± 0,036 

b (L.mmol-1) 5,85 ± 0,28 10,98 ± 0,65 3,87 ± 0,28 
R2 0,9944 0,9847 0,9939 
χ2

red 0,0008 0,0015 0,0023 

Freundlich 

K [(mmol.g-1)(L.mmol-

1)1/n] 0,714 ± 0,034 1,527 ± 0,050 0,897 ± 0,041 

n 2,90 ± 0,28 4,60 ± 0,50 2,50 ± 0,21 
R2 0,9005 0,8900 0,9191 
χ2

red 0,0141 0,0106 0,0015 

Sips 

Qmax.est (mmol.g-1) 0,844 ± 0,020 1,665 ±0,053 1,231 ± 0,078 
b (L.mmol-1) 6,50 ± 0,42 11,12 ± 0,76 3,60 ± 0,60 

n 0,91 ± 0,05 0,96 ± 0,11 1,04 ± 0,09 
R2 0,9956 0,9849 0,9881 
χ2

red 0,0007 0,0016 0,0009 

Redlich-Peterson 

KR (L.g-1) 2,956 ± 0,33 4,987 ± 2,12 2,99 ± 0,00 
aR (L.mmol-1) 8,300 ± 0,45 2,34± 1,47 2,11 ± 0,00 

β 1,00 ± 0,09 1,00 ± 0,32 0,84 ± 0,00 
R2 0,9916 0,9008 0,9999 
χ2

red 0,0012 0,0096 0,000002 
De acordo com dados de equilíbrio experimentais (Qmáx,exp) e o modelo de Langmuir 

(Qmáx,est), a capacidade máxima de adsorção dos íons metálicos no adsorvente CAT mostrou a 

seguinte ordem Cu2+ > Ni2+ > Co2+, enquanto a constante de ligação de Langmuir sugere a 

seguinte ordem Cu2+ > Co2+ > Ni2+. 
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Figura 5.14 – Isoterma de adsorção no equilíbrio para adsorção de (a) Co2+, (b) Cu2+ e (c) Ni2+ em CAT à 25˚C, pH 5,5, 70 
min, 130 rpm, 0,2 g/L de CAT. 
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5.2.1.1 Calorimetria de titulação isotérmica 

Calorimetria de titulação isotérmica (ITC) permite medir com precisão a energia na 

forma de calor associado às mudanças de composição do sistema durante o processo de 

titulação (GROLIER e DEL RÍO, 2012). Deste modo, a titulação da solução de metal numa 

dispersão contendo o adsorvente CAT permite determinar a contribuição entálpica para o 

processo de transferência de íons metálicos da solução para a superfície do adsorvente. 

A Figura 5.15 mostra a entalpia de adsorção em função da quantidade de metal 

adsorvido sobre a superfície do adsorvente. 
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Figura 5.15 – Entalpia de adsorção de Co2+, Cu2+ e Ni2+ em CAT. 

 
As curvas têm perfis semelhantes, indicando que o mecanismo de adsorção é o mesmo 

para todos os metais estudados. Além disso, pode ser visto que os valores de ΔH são positivos 

e variam pouco com o aumento de Qe, sendo que a maior variação (0,5 kJ.mol-1) foi observada 

para o Cu2+. Uma ligeira diferença pode ocorrer devido a diferentes conformações adotadas 

pelos grupos carboxílicos ligados na superfície da CAT. Estes resultados indicam que as 

energias de interação do íon metálico com cada sítio na superfície do adsorvente são parecidas 

e confirmam a proposta anterior de que os dados experimentais se ajustam ao modelo de 

Langmuir. 

Os valores de ΔadsH foram positivos, indicando que o processo de adsorção é 

endotérmico. Para compreender melhor o mecanismo de adsorção e a força motriz que regula 

este processo é necessário avaliar a contribuição entálpica para cada subprocesso que ocorre 

em simultâneo quando os íons metálicos migram da massa fluida para a superfície do 

adsorvente. 

O ΔadsH é o resultado da contribuição de três subprocessos: i) a desidratação dos íons 

metálicos da superfície do adsorvente (ΔdesidHsítios e metal); ii) interação metal-metal (ΔintHmetal-

metal); iii) a interação metal-adsorvente (ΔintHmetal-sítios da CAT). Este parâmetro termodinâmico 

pode ser apresentado pela equação a seguir: 

ΔadsHo = ΔintHmetal-sítios da CAT + ΔintHmetal-metal +   ΔdesidHsítios e metal    (5.4) 
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A contribuição do subprocesso i para o ΔadsHo pode ser avaliada a partir dos valores de 

ΔdesidH de cada metal. Estes valores são positivos e contribuem para o processo de adsorção ser 

endotérmico (MARCUS, 1987). A interação metal-metal, contribuição ii, também aumenta a 

entalpia do sistema, mas essa contribuição é menos significativa do que as demais. O 

subprocesso iii contribui para a diminuição da entalpia do sistema, ou seja, a energia é liberada 

com a interação dos íons metálicos com os sítios presentes na superfície do adsorvente. 

Uma vez que os valores de ΔadsHo são positivos, a energia liberada em iii é menor do 

que a energia envolvida na dessolvatação do metal e dos sítios de adsorção (subprocesso i). 

5.2.1.2 Termodinâmica do processo de adsorção 

A variação na energia livre de adsorção (ΔadsG°) para os sistemas de adsorção estudados 

pode ser calculada usando a equação (5.5) como segue: 

ads alnG RT KΔ ° = −         (5.5) 

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.mol). 

A constante de equilíbrio termodinâmico pode ser calculada a partir da constante de 

Langmuir, b, utilizando a estratégia proposta por Liu (LIU, 2009) como se segue: 

( )a 1 /
e

bK mol L
γ
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

        (5.6) 

onde γe é o coeficiente de atividade no equilíbrio (adimensional) a 25°C. 

É bem conhecido que o coeficiente de atividade é fortemente afetado pela concentração 

da solução de íons metálicos e diminui à medida que a força iônica aumenta. Em seguida, é 

necessário corrigir o coeficiente de atividade para cada sistema de adsorção estudado usando a 

lei Debye-Hückel estendida para permitir um cálculo correto de ΔadsG° segundo a equação 

(5.7): 
2

e
e

0.509
log

1 305

ez I
I

γ
α

−
=

+
         (5.7) 

onde z é a carga do íon metálico, Ie (mol.L-1) é a força iônica no equilíbrio, e α (pm) é o 

tamanho do íon hidratado (600 pm para Co2+, Cu2+, e Ni2+). 
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O parâmetro termodinâmico, ΔadsG°, é o resultado das contribuições entálpicas e 

entrópicas. Por isso, para elucidar o mecanismo de adsorção dos íons metálicos na superfície 

da CAT é necessário avaliar cada uma destas contribuições individualmente. 

A variação da entalpia de adsorção padrão (ΔadsHo) foi determinada a partir de uma 

curva de ΔadsH em função de Ce, extrapolando Ce tendendo à zero. Os valores de ΔadsHo são 

mostrados na Tabela 5.5. A contribuição entrópica, ΔadsSo, foi determinada a partir da equação 

termodinâmica clássica:  

ΔadsG° = ΔadsH° -TΔadsS°       (5.8) 

A Tabela 5.5 mostra os valores das propriedades termodinâmicas padrão de adsorção 

dos íons Co2+, Cu2+ e Ni2+ em CAT. 

Tabela 5.5 – Parâmetros termodinâmicos de adsorção dos íons metálicos em CAT a 25°C 

Parâmetros termodinâmicos 
 Co2+ Cu2+ Ni2+ 

ΔadsG° -21,80 ± 1,04 -23,36 ± 1,39 -20,78 ± 1,50 
ΔadsH° 6,25 ± 0,03 8,09 ± 0,02 5,36 ± 0,14 
TΔadsS° 28,05 ± 1,07 31,45 ± 1,40 26,13 ± 1,64 

 

Os valores de ΔadsG° foram negativos para todos os metais estudados mostrando a 

espontaneidade do processo de adsorção. Além disso, os valores ΔadsHo foram positivos, o que 

indica que o processo é endotérmico e entropicamente dirigido. Este fato é confirmado pelos 

valores dos termos TΔadsSo, que mostram que a migração de íons metálicos da solução para a 

superfície da CAT provoca um aumento na entropia do sistema. A contribuição entrópica pode 

ser atribuída às moléculas de água liberadas pela dessolvatação dos íons metálicos e sítios de 

adsorção da superfície do adsorvente. 

5.2.1.3 Estudos de dessorção e reuso do adsorvente 

5.2.1.3.1 Dessorção 

O adsorvente CAT foi previamente carregado com os íons metálicos (1,58 mmol.L-1) 

utilizando as mesmas condições descritas na seção 4.4.1.2. Os metais foram dessorvidos 

utilizando uma solução de HNO3 1,0 mol.L-1 durante 5 min. A eficiência de dessorção, Edes, 

para cada um dos íons metálicos está apresentada na Tabela 5.6. Os resultados demonstraram 

que é possível recuperar tanto os íons metálicos quanto o adsorvente CAT, o que viabiliza ainda 

mais a utilização do adsorvente na remoção de metais em solução. O mecanismo (Figura 5.3(b)) 

sugerido para a dessorção dos íons metálicos da CAT carregada com Co2+, Cu2+ e Ni2+ é de 
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troca iônica, enquadrado na classe de fisiossorção, onde os íons de metal são trocados por íons 

hidrônio.  

Tabela 5.6 – Eficiência de dessorção dos metais Co2+, Cu2+, Ni2+ em CAT 
Íon metálico Eficiência de remoção (%) 

Co2+ 97,31 ± 0,194 
Cu2+ 100,31 ± 1,121 
Ni2+ 98,81 ± 1,363 

5.2.1.3.2 Re-adsorção 

As massas de adsorventes dessorvidas (CATdes) foram utilizadas em um novo estudo de 

adsorção a fim de se verificar a possibilidade de reutilização do adsorvente CAT. O 

procedimento de adsorção foi o mesmo descrito na seção 4.4.1.2. A Tabela 5.7 mostra os 

valores de qe obtidos antes da dessorção e após o primeiro ciclo de dessorção. É possível 

verificar que o material possui excelente potencial de reutilização mantendo sua capacidade de 

remoção dos íons metálicos. 

Tabela 5.7 – Porcentagem de re-adsorção dos metais Co2+, Cu2+, Ni2+  em CATdes. 

Íon metálico qe inicial 
(mmol.g-1) 

qe readsorção 
(mmol.g-1) 

Porcentagem de 
readsorção (%) 

Co2+ 0,886 0,642 96,17  
Cu2+ 1,345 1,312 97,53  
Ni2+ 0,840 0,817 97,79  

5.2.1.4 Comparação com adsorventes da literatura 

A Tabela 5.8 apresenta vários materiais utilizados na remoção de Co2+, Cu2+ e Ni2+ de 

soluções aquosas. Comparado aos adsorventes apresentados na Tabela 5.8, a CAT se mostra 

um ótimo material adsorvente com possível utilização na remediação de metais como o Co2+, 

Ni2+ e Cu2+, possuindo ótima capacidade de adsorção para Cu2+ (1,487 mmol.g-1) e as 

capacidades de adsorção para Co+2 (0,749 mmol.g-1) e Ni+2 (1,001 mmol.g-1) são comparáveis 

aos encontrados na literatura. Além disso a possibilidade de regeneração e reutilização da CAT 

confirma a potencialidade de utilização deste material como adsorvente de metais pesados, pois 

ele possibilita não só a retirada dos poluentes da fase fluida como também a recuperação destes 

metais para possível reutilização.   
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Tabela 5.8 – Dados de capacidade de adsorção de metais em diferentes adsorventes encontrados na literatura. 
Adsorvente 

(agente de modificação) Adsorvato Qmax 
(mmol.g-1) Referência 

Carvão (fireweed) Co 0,168 (DWIVEDI et al., 2015) 
Bagaço de cana-de-açúcar 

(anidrido ftálico) 
Co 0,462 (RAMOS et al., 2016) 

Casca de avelã (carvão) Co 0,236 (DEMIRBAS, 2003) 
Bagaço de cana-de-açúcar 

(anidrido trimelítico) 
Co 0,950 (RAMOS et al., 2015) 

Celulose (anidrido trimelítico) Co 0,749 (Este trabalho) 
Casca de laranja (bruto) Cu 0,802 (LIANG et al., 2009) 
Celulose mercerizada  
(anidrido succínico) 

Cu 2,421 (GURGEL et al., 2008) 

Casca de laranja (C2H4O2S) Cu 1,204 (LIANG et al., 2009) 
Casca de girassol (bruto) Cu 0,899 (WITEK-KROWIAK, 2012) 
Palha de cevada (bruto) Cu 0,073 (PEHLIVAN et al., 2012) 

Palha de cevada (ácido cítrico) Cu 0,499 (PEHLIVAN et al., 2012) 
Grama de jardim (bruto) Cu 0,918 (HOSSAIN et al., 2012) 

Casca de coco (bruto) Cu 0,651 (SOUSA et al., 2010) 
Casca de lentilha (bruto) Cu 0,151 (AYDIN et al., 2008) 
Casca de arroz (bruto) Cu 0,046 (AYDIN et al., 2008) 
Casca de trigo (bruto) Cu 0,274 (AYDIN et al., 2008) 

Palha de arroz (HNO3-NaOH) Cu 0,128 (ROCHA et al., 2009) 
Casca de coco (bruto) Cu 0,651 (SOUSA et al., 2010) 

Bagaço de cana-de-açúcar 
(anidrido ftálico) 

Cu 0,845 (RAMOS et al., 2016) 

Bagaço de cana-de-açúcar 
(anidrido trimelítico) 

Cu 1,121 (RAMOS et al., 2015) 

Celulose (anidrido trimelítico) Cu 1,487 (Este trabalho) 
Carvão (fireweed) Ni 0,172 (DWIVEDI et al., 2015) 

Casca de arroz (bruto) Ni 0,094 (KRISHNANI et al., 2008) 
Casca de uva (bruto) Ni 0,786 (TORAB-MOSTAEDI et al., 

2013) 
Castanha de caju (bruto) Ni 0,321 (KUMAR et al., 2011)  

Caroço de azeitona  (bruto) Ni 0,358 (FIOL et al., 2006) 
Coconut shell um (bruto) Ni 0,278 (SOUSA et al., 2010) 
Bagaço de cana-de-açúcar 

(anidrido ftálico) 
Ni 0,701 (RAMOS et al., 2016) 

Bagaço de cana-de-açúcar 
(anidrido trimelítico) 

Ni 1,295 (RAMOS et al., 2015) 

Celulose (anidrido trimelítico) Ni 1,001 (Este trabalho) 
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5.2.1.5 Conclusões parciais 

O adsorvente CAT foi eficiente na remoção de Co2+, Cu2+ e Ni2+ de soluções aquosas. 

A cinética de adsorção seguiu os modelos de pseudo primeira ordem para Co2+ e Cu2+ e pseudo 

segunda ordem para o Ni2+. O modelo que melhor descreveu os sistemas de adsorção foi o 

modelo de Langmuir, o que foi corroborado pelas micrografias de SEM-EDX. Os tempos de 

equilíbrio obtidos a partir dos estudos cinéticos de adsorção para Co2+, Cu2+ e Ni2+ foram de 70 

min e capacidade máxima de adsorção de 0,749, 1,487 e 1,001 mmol.g-1, respectivamente. 

Estudos de dessorção demonstraram que a CAT pode ser 100% dessorvida e reutilizada. Os 

parâmetros termodinâmicos foram obtidos utilizando ITC e indicaram que os valores de ΔadsHo 

foram positivos, o que indica que o processo é endotérmico. Conclui-se também a partir dos 

dados termodinâmicos que o processo é entropicamente dirigido. Os valores de ΔadsG° foram 

negativos para todos os metais estudados mostrando a espontaneidade do processo de adsorção.  

5.2.2 Corantes 

5.2.2.1 Efeito da dosagem da CAT 

A Figura 5.16 ilustra a remoção da auramina-O em função da dosagem da CAT. De 

forma análoga aos metais, a eficiência de remoção da auramina-O aumentou com o aumento da 

dosagem de adsorvente. Com base neste resultado, os estudos seguintes foram realizados com 

uma dosagem de adsorvente de 0,20 g/L já que as doses mais elevadas levaram a uma 

diminuição significativa na capacidade de adsorção. 
Figura 5.16 – Efeito da dosagem de adsorvente para adsorção da auramina-O em CAT 

 



 

 

69 

5.2.2.2 Efeito do pH na adsorção dos corantes 

O estudo da influência do pH na adsorção dos corantes foi avaliado utilizando soluções 

de concentração 0,93 mmol.L-1, agitação de 130 rpm a 25°C e dosagem de CAT de 0,2 g/L por 

720 min. A Figura 5.17 mostra a capacidade de adsorção no equilíbrio (qe) da safranina-T e 

auramina-O em CAT em função do pH da solução (2,13-7,14). Como era esperado a adsorção 

dos corantes é favorecida em valores de pH maiores que o PCZ. A Figura 5.17 mostra que a 

capacidade de adsorção de CAT aumentou com o aumento do pH da solução. Diferentemente 

do ocorrido no estudo dos metais, há evidência de adsorção em pHs menores que o PCZ, isso 

mostra que a estratégia de acoplar grupos aromáticos ao adsorvente gerou um efeito sinergético 

na adsorção de corantes, possibilitando interações do tipo π stacking entre os anéis aromáticos 

presentes nos sítios de adsorção do adsorvente e os anéis presentes nas estruturas dos corantes. 

Dessa forma, foram escolhidos os valores de pH 4,5 e 7 para a realização dos estudos de 

adsorção dos corantes. O pH 4,5 foi escolhido porque o processo de tingimento de fibras 

acrílicas (fibras com maior fixação) utilizando esses corantes é feito em valores de pH entre 4 

e 5, e o pH 7 devido a CAT apresentar maior capacidade de adsorção em valores de pH maiores 

do que 6. 
Figura 5.17 – Efeito do pH na adsorção de safranina-T e auramina-O em CAT. 

 

5.2.2.3 Cinética de adsorção 

O estudo cinético de adsorção foi realizado a fim de se determinar o tempo de equilíbrio 

de adsorção de cada corante em CAT. As massas de 0,0200 g de CAT foram colocadas em 
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contato com soluções contendo os corantes (0,93 mmol.L-1), tamponadas em pH 4,5 e pH 7 e 

termostatizadas a 25oC por tempos de contato de 10 a 1920 min. Os modelos de pseudo primeira 

e pseudo segunda ordem foram utilizados para modelar a taxa de adsorção dos corantes em 

CAT. Os resultados foram obtidos por análise de regressão não linear utilizando o software 

Microcal OriginPro 2015TM onde foi utilizado o algoritmo de interação de Levenberg-

Marquardt e o método de peso para o tratamento estatístico. Os pesos são usados para minimizar 

o chi-quadrado (χ2) afim de se obter o melhor ajuste. Ambos, coeficiente de determinação (R2) 

e chi-quadrado reduzido (χ2
red) foram usados para medir a qualidade da análise por regressão 

não linear e definir o melhor modelo que descreve a adsorção. 

Analisando os dados apresentados na Tabela 5.9 é possível verificar que o modelo que 

melhor descreveu a cinética de adsorção dos corantes em CAT foi o de pseudo segunda ordem 

para os dois corantes em ambas as condições de pH. O modelo de pseudo segunda ordem 

apresentou valores mais elevados para R2 e mais baixos para χ2
red comparado ao modelo de 

pseudo primeira ordem. Além disso valores da capacidade de adsorção no equilíbrio estimados 

(qe,est) pelo modelo de pseudo segunda ordem estão mais próximos da capacidade de adsorção 

no equilíbrio experimental (qe,exp), quando comparado ao modelo de pseudo primeira ordem. 

As adsorções realizadas em pH 7 apresentaram uma cinética consideravelmente mais rápida 

que em pH 4,5 sendo que o tempo de equilíbrio da auramina-O é menor que o da safranina-T. 

Ao comparar valores de k2 de safranina-T e auramina-O em pH 4,5 é possível verificar que a 

cinética de adsorção da safranina-T é ligeiramente mais rápida que a da auramina-O. Já em pH 

7 o k2
 de auramina é bem maior que o da safranina possuindo assim uma cinética de adsorção 

mais rápida. Na Figura 5.18(a-d) é possível verificar que estes valores de k2 são consistentes 

com a velocidade de alcance do equilíbrio sendo os valores de capacidade de adsorção máxima 

no equilíbrio atingidos no tempo de 720 min para ambas auramina-O e safranina-T em pH 4,5 

e 450 e 240 minutos para safranina-T e auramina-O em pH 7, respectivamente.  

O modelo de pseudo segunda ordem é utilizado para descrever processos de 

quimiossorção envolvendo o compartilhamento ou troca de elétrons entre o adsorvente e 

adsorvato por meio forças covalentes e troca iônica (HO, 2006). 
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Tabela 5.9 – Resultados da regressão não linear para a adsorção dos corantes em CAT. 

Parâmetros pH 4,5 pH 7 
Safranina-T Auramina-O Safranina-T Auramina-O 

te (min) 720 720 450 240 
qe,exp (mmol.g-1) 2,621 ± 0,190 2,721 ± 0,130 3,863 ± 0,045 3,111 ± 0,025 

Pseudo primeira ordem 
qe,est (mmol.g-1) 2,412 ± 0,017 2,209 ± 0,071 3,705 ± 0,059 3,037 ± 0,042 

k1 (min-1) (1,733±0,00)x10-2 (1,507±0,19) x 10-2 (2,782±0,21) x 10-2 (4,027± 0,32) x 10-2 
R2 0,8585 0,9379 0,9673 0,9549 
χ2 0,0357 0,0205 0,0110 0,0076 

Pseudo segunda ordem 
qe,est (mmol.g-1) 2,586 ± 0,001 2,437±0,053 3,996 ± 0,041 3,226 ± 0,024 

k2 (g.mmol-1.min) (1,042±0,17) x 10-2 (8,661±0,95) x 10-3 (1,044±0,07) x 10-2 (1,958±0,10) x 10-2 
R2 0,9505 0,9813 0,9901 0,9904 
χ2 0,0125 0,0062 0,0033 0,0016 

 
Figura 5.18 – Cinética de adsorção de (a) safranina-T em pH 4,5, (b) auramina-O em pH 4,5, (c) safranina-T em 

pH 7, (d) auramina-O em pH 7 em CAT. 
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5.2.2.4 Isotermas de adsorção 

Estudos em função da concentração inicial de corante foram realizados a fim de elucidar 

os mecanismos envolvidos na adsorção da safranina-T e auramina-O em CAT. Massas de 

0,0200 g de CAT foram colocadas em contato com soluções contendo os corantes (0,25-1,38 

mmol.L-1), tamponadas em pH 4,5 e 7 e termostatizadas a 25oC por um tempo de contato 

baseado nos dados dos estudos cinéticos da seção 4.4.2.2. Os modelos utilizados para tentar 

descrever as características da adsorção no equilíbrio foram Langmuir, Freundlich, Sips, 

Redlich-Peterson (R-P), Hill-de Boer, Fowler-Guggenheim e o modelo multicamadas proposto 

por Konda et al.(2002). Os parâmetros das isotermas foram obtidos utilizando o software 

Microcal OriginProTM 2005 por minimização do chi-quadrado (χ2) e por análise de regressão 

não linear utilizando MATLAB 2010b (MathWorks Inc., Massachusetts). 

A Tabela 5.10 apresenta os resultados da modelagem da adsorção dos dados 

experimentais através de análise de regressão não linear dos modelos de isotermas. Como pode 

ser visto na Figura 5.19(a-d) as isotermas apresentam diferentes perfis. As isotermas obtidas 

em pH 4,5 apresentam mais de um patamar, o que sugere a formação de uma segunda camada 

descrita pelas isotermas do tipo IV. O comportamento de adsorção em múltiplas camadas 

acontece em duas etapas: (i) a adsorção em monocamada do tipo quimiossorção característica 

de energia de ligação, devido à sinergia de interações eletrostáticas e ligações de hidrogênio 

mais fortes; (ii) a adsorção de múltiplas camadas, favorecida por concentrações elevadas, cujas 
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interações apresentam uma energia de ligação física, relacionada com as interações menos 

intensas, tais como ligações de hidrogênio mais fracas e de van der Waals (SCHEUFELE et al., 

2016). Como pode ser observado na Figura 5.19(a e b) e nos dados da Tabela 5.10 os modelos 

clássicos de Langmuir e Freundlich não descrevem bem este tipo de isoterma. Dessa forma foi 

utilizado o modelo multicamadas para tentar descrever a adsorção em múltiplas camadas. O 

modelo descreveu bem os dois patamares em ambos os sistemas fazendo uma boa estimativa 

das capacidades máximas de adsorção (Qmáx). 

A isoterma de safranina-T a pH 7 possui perfil do tipo I que pode ser bem descrito pelos 

modelos clássicos como Langmuir e Freundlich. Como mostra a Tabela 5.10 o modelo que 

melhor se ajustou aos dados foi o modelo de Langmuir, sendo que os modelos de Sips e R-P 

também apresentaram bons ajustes com constantes n e β confirmando as características de 

Langmuir do sistema.  

A isoterma da auramina-O em pH 7 apresenta perfil de isoterma do tipo V também 

chamada de perfil S. As isotermas em forma de S, ocorrem quando a interação lateral entre as 

moléculas tem um grande impacto sobre a termodinâmica da adsorção (GUBERNAK et al., 

2003). Os modelos clássicos não são capazes de descrever bem sistemas onde ocorrem este tipo 

de interação entre adsorvatos e para isso foram utilizados os modelos de Hill-de Boer (HDB) e 

Fowler-Guggenheim (FG) quem levam em consideração tais interações, sendo c o coeficiente 

de interação entre os adsorvatos. Como pode ser visto na Tabela 5.10 o valor de c para os dois 

modelos é positivo, o que demonstra que as interações laterais adsorvato-adsorvato são atrativas 

isso implica em um aumento no calor de adsorção à medida que a adsorção ocorre (DO, 1998). 

Ambos os modelos apresentam um bom ajuste, porém comparando os valores de capacidade 

máxima experimentais com as capacidades máximas estimadas pelos modelos, o modelo de 

Fowler-Guggenheim se mostrou mais representativo que o modelo de Hill-de Boer. 

Assim como descrito na seção 5.2.1.4 o modelo de Sips é utilizado apenas para elucidar 

sobre a heterogeneidade do sistema. Dessa forma os resultados obtidos com este modelo 

sugerem que o sistema CAT-auramina-O possui características de um sistema heterogêneo. 
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Figura 5.19 – Isoterma de adsorção no equilíbrio para adsorção de (a) safranina-T em pH 4,5, (b) auramina-O 
em pH 4,5, (c) safranina-T em pH 7, (d) auramina-O em pH 7. 
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Tabela 5.10 – Dados experimentais e resultados da modelagem das isotermas de adsorção. 

5.2.2.5 Estudos de dessorção e reuso do adsorvente 

5.2.2.5.1 Avaliação do agente de dessorção 

O adsorvente CAT foi previamente carregado com os corantes (0,93 mmol.L-1) 

utilizando as mesmas condições descritas na seção 4.4.2.2. Inicialmente realizou-se um 

experimento para a determinação do melhor agente de dessorção para a retirada dos corantes 

Modelos de 
isoterma Parâmetros pH 4,5 pH 7 

Safranina-T Auramina-O Safranina-T Auramina-O 
Dados 

experimentais 
Qmax.exp (mmol.g-1) 3,178 ± 0,040 2,628 ± 0,051 3,743 ± 0,135 5,175 ± 0,005 

te (min) 720 720 450 240 

Langmuir 

Qmax.est (mmol.g-1) 3,262 ± 0,160 2,531 ± 0,078 4,352± 0,129 
- b (L.mmol-1) 23,57 ± 4,65 17,80 ± 2,02 33,57 ± 3,68 

R2 0,8180 0,9417 0,9290 
χ2

red 0,0487 0,0097 0,0116 

Freundlich 

K  
[(mmol.g-1)(L.mmol-1)1/n] 3,719 ± 0,080 2,700 ± 0,063 4,799 ± 0,267 

- n 3,862 ± 0,18 3,959 ± 0,22 5,33 ± 0,695 
R2 0,9672 0,9621 0,8240 
χ2

red 0,0088 0,0063 0,0288 

Sips 

Qmax.est (mmol.g-1) 3,540 ± 0,020 3,602 ±0,633 4,073 ± 0,140 5,055 ± 0,107 
b (L.mmol-1) 18,69 ± 5,27 5,78 ± 0,42 32,64 ± 2,27 32,64 ± 0,04 

n 1,00 ± 0,25 1,90 ± 0,37 0,67 ± 0,137 0,17 ± 0,008 
R2 0,7956 0,9748 0,9121 0,9942 
χ2

red 0,0580 0,0044 0,0101 0,0114 

Redlich-
Peterson 

KR (L.g-1) 

- - 

145,04 ± 38,70 

- 
aR (L.mmol-1) 33,37 ± 7,88 

β 1,00 ± 0,07 
R2 0,9289 
χ2

red 0,0127 

Multicamadas 

a1 (mmol.g-1)	 2,600 2,200 

- - 

a2 (mmol.g-1)	 1,091 0,641 
Qmax.est (mmol.g-1) 3,691 2,841 

k1 (L.mmol-1) 47,9774 26,575 
k2 (L.mmol-1) 17,5653 7,983 

b2 (mmol.L-1) 0,320 0,482 
R2	 0,1902 0,0261 
χ2

red	 0,9710 0,9883 

Hill-de Boer 

KH (L.mmol-1) 

- - - 

0,318 ± 0,050 
Qmáx est. (mmol.g-1) 7,386 ± 0,701 

c (kJ.mol-1) 6,223 ± 0,533  
R2 0,9856 
χ2

red	 0,1246 

Fowler-

Guggenheim 

KFG (L.mmol-1)	

- - - 

0,484 ± 0,077 
Qmáx est. (mmol.g-1)	 5,443 ± 0,504 

c (kJ.mol-1)	 3,616 ± 0,361 
R2	 0,9860 
χ2

red 0,1620 
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da superfície do adsorvente. Como discutido na seção 5.2.1.3.1 o principal mecanismo de 

dessorção se dá por troca iônica, dessa forma, o agente de dessorção deve substituir a molécula 

de corante ligada ao sítio de adsorção da CAT por um íon hidrônio. Com isso foram utilizados 

dois ácidos (HCl e HNO3) como agentes de dessorção em duas concentrações diferentes (0,01 

e 0,1 mol.L-1) afim de avaliar qual deles possui maior eficiência de dessorção. A Tabela 5.11 

apresenta os valores de eficiência de dessorção para safranina-T e auramina-O. 

Tabela 5.11 – Eficiência de dessorção dos corantes safranina-T e auramina-O em CAT 

Agente de dessorção HNO3 HCl 
Concentração (mol.L-1) 0,1 0,01 0,1 0,01 

Eficiência 
(%)  

Safranina-T 32,25 ± 0,05 46,26 ± 0,10 78,35 ± 0,16 74,83 ± 0,16 
Auramina-O 4,51 ± 0,08 27,34 ± 0,03 3,95 ± 0,03 21,57 ± 0,13 

 

Para ambos os corantes o HCl foi o melhor agente de dessorção. Para a safranina-T a 

concentração de 0,1 mol.L-1 foi ligeiramente melhor que a de 0,01 mol.L-1. Já para a auramina-

O a melhor concentração do agente de dessorção foi a de 0,01 mol.L-1 que foi utilizada nos 

demais estudos de dessorção. Visto que para a safranina-T a diferença de eficiência de 

dessorção entre as duas concentrações foi pequena, utilizou-se a mesma concentração para os 

estudos subsequentes.  

5.2.2.5.2 Cinética de dessorção 

A Tabela 5.12 apresenta as porcentagens de dessorção dos corantes em função do 

tempo. Este estudo mostra que a cinética de dessorção é relativamente rápida sendo que a maior 

parte da remoção de corante da superfície da CAT ocorre antes de 1 h. A partir do tempo de 

contato de 3 h a eficiência de dessorção não apresenta aumento significativo, com isso mesmo 

em tempos de contato mais elevados os corantes não foram totalmente dessorvidos. Isso sugere 

que as moléculas de corante estão fortemente ligadas aos sítios de adsorção sobre a superfície 

da CAT, mesmo quando os grupos carboxílicos são protonados em solução ácida. Isso indica 

que diferentemente dos metais as interações eletrostáticas não são principais forças 

responsáveis pela adsorção destes corantes em CAT.  

Tabela 5.12 – Eficiência de dessorção dos corantes safranina-T e auramina-O em CAT em diferentes tempos 
(agente de dessorção HCl 0,01 mol.L-1) 

 
Eficiência de dessorção (%) 

Tempo (h) 1 3 6 12 24 
Safranina-T 65,58 ± 0,05 78,87 ± 0,05 81,45 ± 0,05 82,64 ± 0,05 82,66 ± 0,05 
Auramina-O 38,23 ± 0,05 44,61 ± 0,05 44,69 ± 0,05 45,54 ± 0,05 47,54 ± 0,05 
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5.2.2.5.3 Re-adsorção 

As massas de adsorventes dessorvidas (CATdes) foram utilizadas em um novo estudo de 

adsorção a fim de se verificar a possibilidade de reutilização do adsorvente CAT. O 

procedimento de adsorção foi o mesmo descrito na seção 4.4.2.2 .A Tabela 5.13 mostra os 

valores de qe obtidos antes e depois do primeiro ciclo de dessorção.  

Tabela 5.13 – Porcentagem de re-adsorção dos corantes safranina-T e auramina-O em CATdes. 

Corante qe inicial 
(mmol.g-1) 

qe readsorção 
(mmol.g-1) 

Porcentagem de re-
adsorção (%) 

Safranina-T 3,64 2,21 60,71  
Auramina-O 2,67 2,08 77,90  

 

Considerando que a dessorção dos corantes não foi 100% efetiva era de se esperar que 

a capacidade de re-adsorção fosse de fato menor que a capacidade de adsorção inicial de cada 

material. Contudo comparando a eficiência de dessorção da auramina-O com a porcentagem de 

re-adsorção, a quantidade de corante adsorvida é maior que a quantidade que foi dessorvida. 

Como discutido na seção 4.4.2.4 a adsorção de corante em CAT pode envolver diferentes 

mecanismos devido às estruturas de ambos os componentes do sistema adsorvato-adsorvente. 

O fato de parte do corante adsorvido na superfície de CAT ter sido dessorvido alterou a 

superfície do adsorvente e essa mudança de alguma forma propiciou uma maior interação das 

moléculas de corante com a superfície da CATdes, o que causou um efeito sinérgico que 

favoreceu a re-adsorção desse corante. 

5.2.2.6 Comparação com adsorventes da literatura 

A Tabela 5.14 presenta valores de capacidade de adsorção dos corantes safranina-T e 

auramina-O em diversos adsorventes encontrados na literatura. A capacidade de adsorção dos 

corantes é consideravelmente mais elevada que os adsorventes encontrados na literatura (3,178 

e 3,743 mmol.g-1 para safranina-T em pH 4,5 e 7, respectivamente e 2,628 e 5,175 mmol.g-1 

para auramina-O em pH 4,5 e 7, respectivamente). Mesmo a dessorção dos corantes não 

ocorrendo com total eficiência o adsorvente foi capaz de re-adsorver os corantes mantendo 

ainda uma elevada capacidade de adsorção.  
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Tabela 5.14 - Dados de capacidade de adsorção de corantes em diferentes adsorventes encontrados na literatura. 

Adsorvente Adsorvato Qmax 
(mmol.g-1) 

pH Referência 

Compósito de magnetita Safranina-T 0,059 8,0  (FAYAZI et al., 2015) 
Nano tubos de carbono/poliuretano Safranina-T 1,585 7,0 (KHAN et al., 2015) 

Material mesoporo Safranina-T 0,218 7,0 (KAUR et al., 2015) 
HDTMA-algae Safranina-T 0,171 4,0 (GULER et al., 2016) 
Casca de arroz Safranina-T 0,212 6,5 (GUPTA et al., 2006) 

Celulose (Anidrido trimelítico) Safranina-T 3,178 4,5 (Este trabalho) 
Celulose (Anidrido trimelítico) Safranina-T 3,743 7 (Este trabalho) 

Cinza de bagaço Auramina-O 0,117 7,0 (MALL et al., 2007; KAUR et al., 
2015)) 

Carvão ativado Auramina-O 0,353 7,0 (ASFARAM et al., 2015) 
Folhas de goiaba Auramina-O 0,029 9,0 (GAIKWAD e KINLDY, 2008) 

Celulose (Anidrido trimelítico) Auramina-O 2,628 4,5 (Este trabalho) 
Celulose (Anidrido trimelítico) Auramina-O 5,175 7 (Este trabalho) 

 

5.2.2.7 Conclusões parciais 

O adsorvente CAT foi eficiente na remoção da safranina-T e auramina-O, sendo o pH 

ótimo de adsorção igual a 7. A cinética de adsorção seguiu o modelo de pseudo segunda ordem 

para ambos os corantes. Os tempos de equilíbrio obtidos a partir dos estudos cinéticos de 

adsorção para safranina-T e auramina-O foram de 720 min em pH 7 e 450 e 240 min em pH 

4,5, respectivamente. As capacidades máximas de adsorção de foram de 3,178 e 3,743 mmol.g-

1 para safranina-T em pH 4,5 e 7, respectivamente, e 2,628 e 5,175 mmol.g-1 para auramina-O 

em pH 4,5 e 7, respectivamente. O sistema CAT-corante não foi totalmente dessorvido o que 

sugere que as interações entre os corantes e os sítios de adsorção são fortes, o que torna possível 

sugerir o mecanismo de quimiossorção como o de maior importância. Mesmo sem eficiência 

máxima de dessorção o adsorvente demostrou potencial capacidade de reutilização em mais de 

um ciclo de adsorção. 

6 Conclusões 
O éster de celulose CAT foi sintetizado e otimizado sendo que a melhor condição de 

síntese utilizou uma razão AT/C de 6:1 e tempo de 1 h, apresentando porcentagem de ganho de 

massa e número de grupos de ácido carboxílico de 94,49% e 6,809 mmol.g-1, respectivamente. 

O adsorvente foi caracterizado por FTIR, TGA, PCZ, MEV, MEV-EDX, DRX, CHN e RMN, 

comprovando que as modificações químicas ocorreram conforme planejado. O adsorvente se 

mostrou eficiente na remoção tanto de metais quanto de corantes. Os modelos de isoterma 
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mostraram que o sistema CAT-M2+ possui características que podem ser descritas pelo modelo 

de Langmuir. Já o sistema CAT-corante possui adsorção com caráter mais heterogêneo 

sugerindo que a adsorção de corantes em CAT apresenta diversos tipos de interação adsorvente-

adsorvato. As capacidades máximas de adsorção no equilíbrio de metais foram comparáveis a 

sistema descritos na literatura. O adsorvente CAT se mostrou muito mais eficiente na remoção 

dos corantes safranina-T e auramina-O que os adsorventes descritos na literatura. Estudos de 

dessorção demonstraram que a CAT pode ser 100% dessorvida e reutilizada para remoções de 

metais e parcialmente para remoção de corantes, legitimando a sua potencial utilização na 

remediação destes contaminantes presentes em efluentes. 
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Apêndice 
INFLUÊNCIA DA FILTRAÇÃO NA ADSORÇÃO 

Amostras de 100,0 mL de soluções com diferentes concentrações dos íons metálicos (0,02 

a 1,12 mmol.L-1) foram preparadas e filtradas em filtros de papel (J Prolab) e a concentrações dos 

metais nas soluções filtradas e não filtradas foram determinadas por espectroscopia de absorção 

atômica por chama (FAAS) (λCo = 240.7 nm, λCu = 324.8 nm e λNi = 232 nm). A influência da 

filtração na adsorção foi avaliada pela diferença nas concentrações das soluções filtradas e não 

filtradas. A Figura 1 - (a-c) apresenta as concentrações esperadas versus as concentrações 

determinadas.  

Os desvios padrões relativos entre as amostras filtradas e não filtradas variaram de 0,00 a 

2,57%. Dessa forma foi considerado que o processo de filtração não influencia na concentração das 

soluções filtradas. 
Figura 1 - Concentrações esperadas versus determinadas para as soluções filtradas e não filtradas de (a) Cu2+, (b) 

Co2+ e (c) Ni2+. 
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