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RESUMO 

O conhecimento químico é indispensável para o desenvolvimento científico e tecnológico da 

sociedade, sobretudo no que diz respeito à busca por práticas sustentáveis para minimizar os 

impactos ambientais, na qual está inserida a utilização de materiais adsorventes para fins de 

remediação de áreas contaminadas. Entretanto, observa-se uma desconexão entre a teoria e a 

prática profissional dos alunos nos cursos de Química do ensino superior, reforçando a 

necessidade de se romper com a visão simplista, tecnicista e hegemônica da ciência. Neste 

contexto, o presente estudo buscou aproximar o conteúdo de adsorção à prática profissional 

do educando sob um viés ambiental, por meio do experimento “Adsorção sobre sólidos” da 

disciplina de Físico-Química V Experimental dos cursos de Química da Universidade Federal 

Fluminense, localizada em Niterói, Rio de Janeiro. Para isso, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre os fundamentos teóricos de adsorção, bem como foram identificados 

estudos acerca de adsorção sobre sólidos aplicados em remediação por meio de artigos 

publicados na revista Química Nova. Paralelamente, foram selecionadas propostas de ensino 

para atividades experimentais publicadas na mesma revista, a fim de compreender como elas 

vêm sendo abordadas e discutidas no ensino de Química, assim como foi analisado o capítulo 

referente ao experimento de adsorção presente no Manual de Laboratório da referida 

disciplina. Os dados foram analisados tomando por base os princípios da análise textual 

discursiva. A partir de propostas e sugestões para a apostila, buscou-se reforçar a importância 

de uma atividade experimental transcender a sala de aula, bem como o papel mediador do 

professor e o destaque à autonomia do aluno, considerando aspectos ambientais, sociais, 

econômicos e políticos. Para trabalhos futuros, sugere-se incluir ao referido experimento, 

adsorventes diferentes de carvão ativo, como o biocarvão, problematizando com os alunos 

outras possibilidades de aplicação prática do conteúdo na remediação de áreas contaminadas. 

Palavras-chave: Adsorção, experimentação, prática profissional, ensino de química, 

remediação. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Chemical knowledge is essential for the scientific and technological development of society, 

especially in the search for sustainable practices to minimize environmental impacts, which 

includes the use of adsorbent materials in the remediating contaminated areas. However, there 

is a dichotomy between theory and professional practice of students in undergraduate 

Chemistry courses, reinforcing the need to break with the simplistic, technicist and hegemonic 

view of science. In this context, the present study sought to relate the adsorption content to the 

student’s professional practice under an environmental bias, through the experiment 

"Adsorption by solids" from the Físico-Química V Experimental subject from the chemistry 

courses at the Universidade Federal Fluminense, in Niterói, Rio de Janeiro. For this, a 

bibliographic research was carried out about the theoretical principles of adsorption, as well 

as studies of adsorption by solids applied in remediation through articles published in the 

Revista Química Nova. In parallel, teaching proposals were searched for experimental 

activities published in the same journal, in order to understand how these activities have been 

presented and discussed in the Chemistry teaching, as well as the referred chapter of 

adsorption experiment present in the Laboratory Manual of that discipline. Data were 

analyzed based on the principles of discursive textual analysis. From proposals and 

suggestions for the manual, we sought to reinforce the importance of experimental activity 

transcending the classroom, as well as the teacher's mediating role and the student autonomy, 

considering environmental, social, economic and political aspects. For future works, the 

suggestion is to include in this experiment adsorbents other than active carbon, such as 

biochar, discussing with the students other possibilities of practical application of the 

adsorption content in the remediation of contaminated areas. 

 

Keywords: Adsorption, experimentation, professional practice, chemistry teaching, 

remediation. 
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1. Introdução 

 

A Química é uma ciência que está presente em tudo, uma vez que estuda as 

propriedades e modificações dos elementos encontrados na natureza, sendo seu entendimento 

de extrema importância para o desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade, bem 

como na compreensão do sujeito sobre a realidade que o cerca. Entretanto, observa-se que o 

ensino de Química das escolas e universidades ainda está muito arraigado na lógica 

tradicional, sendo aplicado de maneira mecânica, por meio de aulas expositivas e 

experimentos meramente ilustrativos, cujo estudante apresenta-se como espectador passivo no 

processo de ensino-aprendizagem (CARLETTO, 2016). 

Mortimer, Machado e Romanelli (2000) realizaram um estudo sobre fundamentos e 

pressupostos da proposta curricular de Química do estado de Minas Gerais, caracterizando os 

currículos previstos para o ensino médio. Os autores perceberam que estes geralmente estão 

focados no aspecto conceitual, apresentando ao aluno grande número de definições, sem 

considerarem questões científicas, sociais e tecnológicas vinculadas a elas, tornando difícil a 

percepção dos alunos acerca da relação existente entre o conteúdo estudado e sua realidade de 

maneira ampla e significativa. O aluno acaba memorizando a definição e aplicando uma 

fórmula em problemas diretos, sem aprender o conceito, uma vez que a apreensão deste 

transcende outros conceitos e sua relação com os objetos. Reforçaram também a busca por 

novas alternativas de ensino que rompam com o tradicionalismo conteudista e formal que 

ignora fenômenos reais tão presentes nesses currículos, dentre essas alternativas se enquadra a 

utilização de atividades experimentais. 

Maximiano (2018), por sua vez, realizou um trabalho denominado “Princípios para o 

currículo de um curso de Química” cujo cenário de pesquisa foram os cursos de Química do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQUSP), sendo analisado o currículo para 

o nível superior desses cursos (Bacharelado, Licenciatura e Química Ambiental). É reforçada 

a importância dos conteúdos de química para estudantes da educação básica, seja buscando 

uma melhor compreensão da realidade, seja objetivando especialização na área, e para os 

estudantes de química de nível superior, a fim de auxiliarem-os no domínio de técnicas para 

se tornarem profissionais capazes de produzir e desenvolver o ramo tecnológica e 

sustentavelmente. Um dos maiores desafios verificados na organização do currículo que se 

apresenta como mudança urgente e necessária é a aplicação de práticas que estejam 

relacionadas à autonomia do estudante e apresentem relevância para questões pertinentes ao 
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momento que ele se insere, focando em um aprendizado sólido ao longo de sua formação, 

ultrapassando a dimensão individual (MAXIMIANO, 2018). 

Mediante os estudos  apresentados, percebe-se que a desarticulação entre teoria e 

prática pode se dar desde os períodos iniciais da formação do aluno, perpassando inclusive o 

ensino profissional, na qual observamos atividades experimentais realizadas com o simples 

objetivo de comprovar a teoria vista na disciplina e desarticuladas do contexto profissional e 

do cotidiano do aluno. Sendo assim, apresentar propostas que articulem teoria e prática no 

ensino profissional, seja ele de nível técnico ou superior, se faz fundamental no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem do educando para que os conhecimentos ali adquiridos 

ultrapassem a sala de aula e possam ser aplicados nas vivências profissionais. 

O estudante de Química, seja ele do curso de Bacharelado, Industrial ou Licenciatura, 

se depara com a desconexão entre a teoria abordada ao longo de sua formação, principalmente 

quando se trata das disciplinas do ciclo básico do curso, e o que de fato é encontrado no 

mercado de trabalho, ou seja, seu contexto profissional. Sendo assim, aliar teoria à prática 

profissional é importante em todas as fases dos cursos de Química, uma vez que ao vivenciar 

isso na formação acadêmica, o educando terá maior capacidade de aplicar os conceitos 

abordados, seja numa perspectiva acadêmica, técnica ou didática (MAXIMIANO, 2018; 

GALIAZZI, GONÇALVES, 2004). Tratando-se dos cursos de licenciatura, Galiazzi e 

Gonçalves (2004) consideram que para favorecer a aprendizagem é necessário que o professor 

conheça o contexto profissional e social dos alunos e entenda também que existe uma 

reprodução do que se é adquirido ao longo de sua formação. Assim, tratar a experimentação 

na formação pedagógica permite uma maior reflexão e fundamentação dessa ferramenta, 

contemplando uma abordagem sociocultural que rompa com a ideia de ciência empirista, 

progressista, neutra e objetiva.  

O profissional de Química pode atuar em diversas áreas como, por exemplo, a química 

ambiental, petroquímica, gestão da qualidade, cosméticos, pesquisas, química forense, 

química industrial e tecnológica, entre outras, mas é importante considerar a necessidade de se 

trabalhar de maneira sustentável, já que a química está em todo lugar e auxilia diretamente no 

desenvolvimento econômico e tecnológico de uma região (ABIQUIM, 2020). Vivenciamos 

uma crise ambiental que requer urgência na sua discussão, considerando todo 

desenvolvimento técnico-científico impulsionado desde a Revolução Industrial e a utilização 

inapropriada dos recursos naturais, que trouxe inúmeras consequências negativas para a 

humanidade (FREITAS et al., 2010).  
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É importante destacar a atuação do profissional de química nesse contexto e como o 

conhecimento químico se faz necessário não só para a sua formação pessoal e profissional, 

mas também na maneira em que conduz a sua prática diária, com o objetivo de poupar e 

substituir recursos de maneira sustentável para não entrar em uma lógica capitalista que está 

vislumbrando apenas o lucro. Sob essa perspectiva e considerando o cenário atual, discussões 

acerca de questões ambientais nos impõe urgência e são de grande importância para a 

formação dos profissionais da área, além de estarem previstas em leis como, por exemplo, a 

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental 

(BRASIL, 1999).  

Aliada ao desenfreado crescimento industrial e à má utilização dos recursos naturais, 

está a contaminação das águas por poluentes orgânicos e inorgânicos, geralmente encontrados 

em quantidade traço, o que despertou a necessidade de se buscarem novas tecnologias para 

removê-los em resíduos líquidos e gasosos. Assim sendo, a adsorção, enquanto um processo 

de separação e purificação, apresenta extrema importância e eficiência no tratamento desses 

resíduos e tem sido objeto de estudo desde o início do século, devido às suas aplicações 

práticas na indústria, tecnologia e, sobretudo, na área ambiental (NASCIMENTO et al., 

2014). 

Deste modo, o objetivo geral do presente estudo foi favorecer uma maior interlocução 

entre o conteúdo de adsorção e a prática profissional dos alunos dos cursos de Química 

(Bacharelado, Industrial e Licenciatura) da Universidade Federal Fluminense sob um viés 

ambiental, valendo-se do experimento "Adsorção sobre sólidos” presente no Manual de 

Laboratório de Físico-Química Experimental V da referida universidade, localizada em 

Niterói, Rio de Janeiro. Para isso, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

● Compreender os fundamentos teóricos de adsorção para fins de remediação a partir de 

uma pesquisa bibliográfica; 

● Identificar e analisar estudos publicados nos últimos três anos na revista Química 

Nova acerca de adsorção sobre sólidos aplicados em remediação; 

● Selecionar propostas de ensino para atividades experimentais, preferencialmente no 

ensino profissional, publicadas nos últimos três anos na Revista Química Nova para 

compreender como essas atividades vêm sendo abordadas e discutidas no ensino de 

Química; 

● Analisar e tratar os artigos da Revista Química Nova selecionados por meio de uma 

aproximação da análise textual discursiva para auxiliar na condução da atividade, bem 



12 
 

como na avaliação de condições experimentais para aplicação de outros materiais 

adsorventes; 

● Analisar o Manual de Laboratório Físico-Química Experimental V da Universidade 

Federal Fluminense e sugerir possíveis discussões de modo a apresentar ao educando 

outros campos de aplicação do conteúdo de adsorção no contexto profissional para que 

o experimento não sirva apenas como comprovação da teoria e levantamento de dados, 

mas tenha sentido e aplicação prática. 

Tendo em vista o objetivo do presente estudo, será apresentada a seguir uma 

fundamentação teórica acerca dos seguintes tópicos: experimentação no ensino de Química, o 

profissional de química e o meio ambiente e adsorção (fundamentos, isotermas, materiais 

adsorventes e aplicações). 

 

1.1. Experimentação no ensino de Química 

 

A experimentação no ensino de Química tem sido vista sob uma ótica motivacional, 

lúdica e cognitiva e muitos professores afirmam que ela aumenta a capacidade de 

aprendizagem dos alunos, uma vez que os envolvem nos conteúdos trabalhados (GIORDAN, 

1999).  Galiazzi e Gonçalves (2004), no artigo “A natureza pedagógica da experimentação: 

uma pesquisa na licenciatura em Química”, defendem a importância de se perceber a 

experimentação como uma ferramenta para apresentação de teorias e enculturação do discurso 

científico de modo a explicitar como se dá o conhecimento científico por meio, não só da 

aprendizagem de teorias estabelecidas pela ciência, mas também por agregar outros 

conhecimentos para a vida do educando.  

É importante ressaltar que o papel da experimentação vai muito além de motivação e 

que a visão de alguns professores ainda está associada ao fato de muitos deles utilizarem a 

experimentação como forma de comprovar uma teoria, reforçando a visão simplista e 

hegemônica da Ciência como sendo apoiada simplesmente na observação de forma neutra e 

objetiva. Dessa forma, a atividade experimental precisa buscar o rompimento com essas ideias 

simplistas, de modo a enriquecer conhecimentos sobre a natureza da ciência, envolvendo, por 

exemplo, questões bioéticas (GALIAZZI; GONÇALVES, 2004). 

Giordan (1999), em seu artigo “O papel da experimentação no ensino de ciências”, 

apresenta, através de uma abordagem histórica, o papel da experimentação, bem como suas 

dimensões psicológicas, sociológicas, técnicas e cognitivas na elaboração do conhecimento 

científico, sobretudo em problemáticas socialmente relevantes, tais como meio ambiente, 
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energia e transformações químicas. Quanto às possíveis falhas que podem ocorrer na 

realização de um experimento, Galiazzi e Gonçalves (2004) concordam com Giordan (1999) 

no que diz respeito à contestação do modelo representativo da realidade, mas afirmam que 

elas conduzem ao diálogo em sala de aula de maneira positiva.  

Enquanto recurso didático, atividades experimentais são importantes para 

compreender fenômenos, bem como para explicitar o entendimento do aluno, seja para prever 

ou justificar o ocorrido no experimento, levando-os ao questionamento e à percepção do que 

ele entende sobre o fenômeno em estudo. Além disso, as discussões do grupo devem ser 

enriquecidas por meio de interpretações individuais e coletivas, cuja argumentação em sala de 

aula favorece a compreensão da ciência como uma atividade social que envolve pessoas com 

diferentes pontos de vistas e auxilia o professor na elaboração de atividades em grupo e no 

mapeamento dos conhecimentos sobre o tema (GALIAZZI; GONÇALVES, 2004). 

Percebe-se que devem ser incorporadas às atividades experimentais abordagens como 

a contextualização, de modo a aproximar o aluno da realidade que o cerca. e, embora a 

componente estética seja um apelo muitas vezes utilizado em atividades experimentais, pelo 

fato de que muitos alunos se prendem aos aspectos visuais resultantes das reações químicas, é 

preciso salientar a importância da problematização desses conhecimentos tácitos, incluindo 

questões sociais, econômicas, políticas e culturais. Dessa forma, a experimentação pode ser 

entendida como um dos instrumentos do discurso das Ciências, cujo objetivo seja fazer com 

que professores e alunos aprendam não só as teorias, mas sim como se dá a construção do 

conhecimento científico num processo dialógico de questionamento, argumentação e 

validação desses argumentos para além da sala de aula (GALIAZZI, GONÇALVES, 2004).  

Galiazzi e Gonçalves (2004), em uma pesquisa a partir de relatos escritos e entrevistas 

orais transcritas com professores e alunos de um curso de Licenciatura em Química, apontam 

uma predominância da visão empirista da experimentação a fim de extrair a teoria, 

conservando a hegemonia de uma Ciência baseada na observação. Os autores apontam ainda 

para a necessidade de superar essa concepção, pois na maioria das vezes, o experimento é 

realizado como uma comprovação da teoria, estando estes demasiadamente atrelados, e não 

de modo a desenvolver o conceito/conhecimento relacionado ao conteúdo proposto. 

 

1.2. O profissional de Química e o meio ambiente 

 

Os ramos de atuação para um profissional de química são dos mais diversos, tais 

como, química ambiental, gestão da qualidade, cosméticos, pesquisas, química forense, venda 
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de equipamentos e materiais, controle de alimentos, química industrial e tecnológica e outros. 

Chamada também de ciência central, a química está em todo lugar, seja no desenvolvimento 

econômico e tecnológico, agricultura, indústria aeroespacial, siderurgia, construção civil e até 

mesmo nas artes, todos os setores utilizam conhecimentos oriundos dessa ciência para 

fabricação de seus produtos, em seus processos e no desenvolvimento sustentável 

(ABIQUIM, 2020). 

Desde a Revolução Industrial, atrelada ao desenvolvimento técnico-científico e ao uso 

inadequado dos recursos naturais, foi instaurada uma crise ambiental cujos reflexos são 

vivenciados até hoje e precisam ser discutidos. Como mencionado, o profissional de química 

pode contribuir tanto de modo a poupar e substituir recursos de maneira sustentável, quanto a 

explorá-los dentro da lógica capitalista, por isso, a indústria química que vem crescendo a 

cada dia pelo mundo todo e apresenta-se como um agente modificador do espaço (FREITAS 

et al., 2010). No cenário atual, é sabido que as discussões ambientais são urgentes e 

necessárias para a formação do químico.   

A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental em seu Capítulo II, Seção II, Artigo 10, dispõe que “a educação ambiental será 

desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os 

níveis e modalidades do ensino formal”.  No caso específico da formação profissional a 

referida lei destaca, no parágrafo terceiro, que “nos cursos de formação e especialização 

técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética 

ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas” (BRASIL, 1999). 

Conforme mencionado, a legislação está voltada para todos os níveis e modalidades do 

ensino formal e, no caso dos cursos de Química da Universidade Federal Fluminense de 

Niterói, por exemplo, existe uma disciplina obrigatória denominada Introdução à Química 

Ambiental, com carga horária de 30 horas, oferecida pelo Departamento de Físico-Química, 

cuja ementa trata conteúdos relacionados à composição e poluição da atmosfera,  aquecimento 

global, substâncias tóxicas, química da água (composição, parâmetros físico-químicos, 

poluição e tratamento), solos e sedimentos, análise de laboratório e outros.  

Embora exista no currículo uma disciplina específica para tratar a problemática 

ambiental, considerando a importância e a urgência na sua discussão, bem como a atuação do 

profissional de química no mercado de trabalho sob essa perspectiva, é importante que a 
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temática, sempre que possível, perpasse outras disciplinas e esteja articulada aos conteúdos 

estudados ao longo da graduação. 

Com os impactos gerados a partir do avanço tecnológico e o rigor das políticas 

ambientais, vem crescendo a busca por alternativas capazes de minimizar impactos como o 

desmatamento, a poluição e a contaminação de áreas. Dentre essas alternativas, está o uso de 

materiais adsorventes, tais como, carvão ativado, sílica, biomassas lignocelulósicas, 

biocarvão, nanopartículas, zeólitas e outros, para fins de descontaminação de rejeitos 

domésticos e industriais e muitos são os estudos de adsorção utilizando esses materiais 

encontrados na literatura (OLIVEIRA, 2018; AGRAFIOTI et al., 2014; LUCCHINI et al., 

2014; SOUZA et al., 2021; LELES, 2019). 

1.3. Adsorção  

 

A adsorção é um fenômeno de superfície, tradicionalmente utilizada como método 

para remover contaminantes em quantidades de traço que nem sempre podem ser tratados por 

meio de degradação biológica ou outros métodos físico-químicos. Desde o início do século, 

essa metodologia vem sendo amplamente estudada e pode ser aplicada em diversas áreas, 

como industrial, tecnológica, biológica e de proteção ambiental (NASCIMENTO et al., 

2014).   

Pelo fato de se tratar de um fenômeno de superfície e de uma operação de 

transferência de massa, o processo de adsorção sobre sólidos é diretamente proporcional à 

área do sólido e consiste na capacidade que esse material tem de concentrar fluidos líquidos 

ou gasosos em sua superfície. Esse material poroso é denominado adsorvente e a espécie que 

se acumula na superfície do material, adsorvato (NASCIMENTO et al., 2014). 

O poder de adsorção de um material, está relacionado às forças de London ou Van der 

Waals existentes entre a sua superfície porosa e as moléculas do contaminante que se deseja 

remover. Dentre os fatores que justificam o processo de adsorção, estão: área da superfície, 

propriedades moleculares do material adsorvente, propriedades do adsorvato, grupos 

funcionais presentes no adsorvato e no adsorvente, forças intermoleculares e pH da solução 

(RORIS et al., 2008).  
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1.3.1. Adsorção Física e Adsorção Química 

 

O processo de adsorção pode se dar de duas formas: física ou química (Figura 1). Na 

fisissorção, quando a adsorção é física, a mesma ocorre devido às forças de Van der Walls 

presentes, sendo relativamente fraca, inespecífica e reversível. Já na quimissorção, quando a 

adsorção é química, ocorre uma troca ou compartilhamento de elétrons entre a superfície do 

adsorvente e as moléculas de adsorvato gerando uma nova ligação química, o que justifica o 

fato desse tipo de adsorção ser mais forte que a adsorção física, além de ser específica e 

irreversível (NASCIMENTO et al., 2014). 

 

 

Figura 1: Ilustração dos processos de adsorção física (a) e de adsorção química (b) 

Caso seja de interesse do pesquisador avaliar se a adsorção é física ou não, é possível 

realizar experimentos de dessorção como indicativo de que o processo é reversível, 

adicionando solvente ao material adsorvente após ocorrer o processo de adsorção e verificar 

se houve desprendimento do adsorvato, assim, o processo configura-se como uma adsorção 
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física. A adsorção química, por sua vez, será o que ficou retido no material após o 

experimento de dessorção (NASCIMENTO et al., 2014). Considerando a finalidade do 

presente estudo, iremos considerar a adsorção total (química e física) para apresentação, 

tratamento de dados e discussão dos resultados. 

 

1.3.2. Isotermas de Adsorção 

 

Isotermas, como o nome sugere, são estudos realizados a temperatura constante e nos 

permitem retirar diversas conclusões acerca do sistema estudado (par adsorvente-adsorvato) 

ao longo do processo de adsorção (NASCIMENTO et al., 2014). 

 

1.3.2.1. Isoterma de Langmuir 

 

O modelo mais simples de isoterma, denominado Isoterma de Langmuir baseia-se na 

estequiometria de interação entre a superfície do adsorvente e o adsorvato, considerando que 

o recobrimento do material adsorvente se dá em monocamada e despreza a interação entre as 

moléculas de adsorvato. Os sítios ativos são equivalentes, ou seja, apresentam a mesma 

entalpia de adsorção, não sendo influenciada pela ocupação de sítios vizinhos 

(NASCIMENTO et al., 2014). 

Para a isoterma de Langmuir, a quantidade de sítios ocupados é denominada θ, 

portanto, a quantidade de sítios vazios será representada por 1-θ (ATKINS, 1999). Para obter 

a equação da isoterma de Langmuir consideram-se as equações de velocidade de adsorção 

(em função dos sítios ocupados) e de dessorção (em função dos sítios vazios), as quais são 

representadas respectivamente pelas Equações 1 e 2. 

Velocidadeads = κads.[adsorvato].(1-θ)   Eq. 1 

Velocidadedes = κdes.θ     Eq. 2 

Igualando-se as equações e considerando que a constante de equilíbrio do processo (K) 

é dada pela razão entre a constante de adsorção (κads) e a constante de dessorção (κdes) será 

obtida a Eq. 3 que define a isoterma de Langmuir e indica que a quantidade de sítios ativos 

ocupados (θ) será sempre menor que 1 (BALL, 2005). 

θ = K.[adsorvato] / K.[adsorvato] + 1   Eq. 3 
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Pode-se considerar que a quantidade de sítios ocupados (θ) está diretamente 

relacionada à capacidade de adsorção (q), uma vez que mede o quanto de adsorvato ficou 

retido no material adsorvente.  

1.3.2.2. Isoterma de Freundlich 

 

Outro modelo de isoterma bastante aplicado é a Isoterma de Freundlich, que 

corresponde a uma variação logarítmica, podendo ser utilizada tanto para moléculas na fase 

gasosa quanto na fase líquida sendo adsorvidas em uma superfície sólida, a qual está descrita 

pela Eq. 4 e pode ser linearizada aplicando-se o logaritmo, onde k é a constante de Freundlich 

e 1/n é a constante relacionada à heterogeneidade da superfície (BALL, 2005). Valores de n 

maiores que 1 indicam adsorção favorável, ou seja, houve interação entre adsorvato e 

adsorvente, enquanto que n igual a 1 indica adsorção linear, ou seja, todos os sítios de 

adsorção do material adsorvente apresentam energias idênticas (NASCIMENTO et al., 2014).    

θ = k.[espécies adsorvidas]
1/n     

Eq. 4 

Em sistemas multiadsorvatos, pode ser utilizado um dos modelos de equilíbrio dado 

pela equação de Langmuir estendida, que está representada pela Eq. 5, onde i e j representam 

os adsorvatos em estudo, qi é a capacidade de adsorção no equilíbrio do adsorvato i e qmax é a 

capacidade máxima de adsorção (NASCIMENTO et al., 2014). 

      
           

∑         
    Eq. 5 

1.4. Materiais adsorventes 

De maneira geral, materiais adsorventes são substâncias porosas que possuem grande 

área superficial considerando determinada massa e vários são os fatores que influenciam em 

seu poder de adsorção. Estes fatores, geralmente, estão relacionados às forças 

intermoleculares existentes entre a superfície do material e as moléculas do adsorvato, daí a 

importância de se avaliar as propriedades e os grupos funcionais tanto do adsorvato quanto do 

adsorvente (RORIS et al., 2008). Além das forças intermoleculares e área superficial, é 

importante avaliar fatores como eficiência, seletividade, custo e resistência mecânica para 

escolha e aplicação comercial de um material como adsorvente de acordo com a intenção 

(SCHNEIDER, 2018). 
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1.4.1. Carvão ativado 

O carvão é um material quimicamente inerte que apresenta elevada porosidade e área 

superficial, estando o tamanho e estrutura dos poros relacionados ao tipo do material e sua 

forma de ativação. Por esse motivo, o carvão ativado é um dos adsorventes mais antigos 

aplicados na indústria, no tratamento de efluentes líquidos, poluentes atmosféricos e na 

remoção de compostos orgânicos e metais pesados. Além disso, devido às suas propriedades, 

podem servir como catalisadores ou suporte de catalisadores em reações químicas 

(SCHNEIDER, 2018).  

De acordo com a necessidade, o carvão ativado pode ser aplicado em pó ou granulado 

e é classificado em macroporoso, se os poros forem maiores que 50 mm; mesoporoso quando 

estes estiverem entre 2 mm e 50 mm e microporoso, se os poros forem menores que 2 mm. A 

ativação do carvão pode ser realizada por processos químicos (utilizando cloreto de zinco, 

ácido sulfúrico, ácido fosfórico e hidróxido de sódio) ou físicos (utilizando vapor de água e 

gás carbônico), após a carbonização. A ativação visa obter um material com alta porosidade 

por meio da remoção de componentes indesejáveis e resíduos que possam obstruir os poros do 

carvão. Desta forma, é obtido um material com sítios eletricamente insaturados, aumentando 

sua capacidade de adsorção (MOREIRA, 2010). 

 

1.4.2. Zeólitas 

As zeólitas são classificadas como minerais naturais e sintéticos com características 

comuns, tais como, cristais de aluminossilicatos hidratados de metais alcalinos ou alcalinos 

terrosos. Apresentam uma estrutura cristalina tridimensional microporosa composta por 

tetraedros de SiO4 ou de AlO4 unidos por ligações com o oxigênio, formando assim canais e 

cavidades em dimensões moleculares com capacidade de absorver ou perder água, bem como 

adsorver moléculas com diâmetros específicos e trocar cátions constituintes de sua 

composição sem mudanças estruturais bruscas. Devido às suas propriedades são muito 

utilizadas em processos de adsorção, tanto em sua forma isolada quanto agregada a outro 

material (BARBOSA; MOURA; AOUADA, 2018). 
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1.4.3. Nanocompósitos 

As nanopartículas metálicas são muito utilizadas na remoção de metais pesados e 

substâncias orgânicas e é nesse contexto que a tecnologia em nanoescala apresenta um 

impacto ambiental positivo. A remoção de contaminantes pode se dar de forma redutiva, na 

qual as nanopartículas atuam como doadoras de elétrons para o contaminante, transformando-

o em uma espécie menos móvel e menos tóxica. A segunda forma, que é de interesse do 

presente estudo, é a aplicação das nanopartículas devido às suas propriedades de adsorção, as 

quais adsorvem, co-precipitam ou imobilizam o contaminante que deseja-se remover 

(MANFRON et al., 2020).  

Entretanto, algumas desvantagens são observadas, especialmente na dificuldade em 

recuperar essas nanopartículas após contato com o metal devido ao seu tamanho. Deste modo, 

para remover contaminantes ambientais, estão sendo realizados estudos  aplicando 

nanopartículas magnéticas, uma vez que elas são facilmente recuperáveis ao aplicar um 

campo magnético externo. As nanopartículas de cobalto, particularmente, apresentam alta 

resistência ao desgaste e à corrosão e podem ser facilmente obtidas por redução química, 

utilizando agentes redutores tais como o borohidreto de sódio (LELES et al., 2019; 

MANFRON et al., 2020). 

Materiais formados por dois ou mais compostos de uma rede tridimensional 

polimérica são chamados hidrogéis e, por possuírem grupos funcionais hidrofílicos em sua 

estrutura, apresentam uma grande capacidade em absorver sem dissolver e adsorver água ou 

outro fluido com propriedades semelhantes. Eles também são biocompatíveis e podem imitar 

o meio da matriz extracelular, o que favorece essa interação. Desta forma, fatores como 

porosidade, densidade das cadeiras, grau de reticulação, capilaridade, forças de hidratação e 

pressão osmótica influenciam na tumefação do hidrogel e na capacidade de absorção deste 

material. Com o objetivo de melhorar as propriedades do hidrogel composto de 

poliacrilamida, pode-se agregar zeólita ao material, uma vez que possuem alta 

compatibilidade, obtendo-se nanocompósitos híbridos ou híbridos nanoestruturados 

(BARBOSA; MOURA; AOUADA, 2018).  
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1.4.4. Biocarvão 

O biocarvão é definido como a fração sólida advinda do processo de conversão de uma 

biomassa a baixa temperatura ou por meio de uma pirólise, com o objetivo de melhorar as 

propriedades físico-químicas de um material. O potencial de adsorção de um biocarvão está 

relacionado às forças intermoleculares de London ou Van der Waals envolvidas entre sua 

superfície e as moléculas do contaminante presente no resíduo que se deseja tratar (RORIS et 

al., 2008).  

Muitos trabalhos envolvendo a avaliação do potencial do biocarvão para remediação 

de águas são encontrados na literatura, tendo em vista que, além de eliminar determinados 

contaminantes da solução aquosa, ainda ocorre o aproveitamento da biomassa que, muitas 

vezes, se transformaria em rejeito (AGRAFIOTI et al., 2014; LUCCHINI et al., 2014; 

SOUZA et al., 2021). 

 

1.4.5. Biomassas 

As biomassas podem ser classificadas como ativas, caso apresentem atividade 

metabólica ou inativas, caso não apresentem. Os biossorventes são provenientes de alguma 

fonte biológica (vegetais, animais, crustáceos e microorganismos). No caso das biomassas 

ativas, a remediação ocorre com a remoção dos poluentes por meio de rotas metabólicas de 

bioacumulação (biossorção), enquanto que as biomassas inativas, como é o caso de resíduos 

agrícolas, atuam em processos de fisissorção e quimissorção, considerando a interação entre 

adsorvente e adsorvato (MOREIRA, 2010). 

A utilização de biomassas lignocelulósicas em processos de adsorção para fins de 

remediação, além de reduzirem os impactos ambientais gerados, também atuam agregando 

valor à produção, uma vez que aliam adsorção ao aproveitamento de resíduos produzidos nas 

biorrefinarias, por exemplo (OLIVEIRA et al., 2018). Um material produzido por Oliveira e 

colaboradores (2018) a partir de fibras do bagaço de cana-de-açúcar modificado na superfície 

para atuar como adsorvente de glicerol e água do biodiesel, por exemplo, apresentou alta 

eficiência na economia de água empregada no processo. Foi observado que, ao realizar a 

carboximetilação de lignina de bagaço de cana-de-açúcar, produziu-se materiais termicamente 

estáveis, com alta pureza e alto potencial de complexação com metais, sendo também 

amplamente utilizados na indústria têxtil. As fibras de bagaço de cana-de-açúcar 

quimicamente modificadas também mostraram-se promissoras na adsorção de fosfatos em 
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água, devido às características que os materiais ligno-celulósicos provenientes dessa biomassa 

apresentam para adsorver moléculas polares (OLIVEIRA et al., 2018).  

Com o despejo de efluentes domésticos e industriais, observa-se  uma intensificação 

do processo de eutrofização em ambientes aquáticos, o qual caracteriza-se pelo aumento do 

número de organismos autotróficos com posterior decomposição da biomassa por seres 

anaeróbios, diminuindo o oxigênio dissolvido e deteriorando o ecossistema aquático. Devido 

ao elevado custo dos métodos convencionais de tratamento e na ineficiência destes em 

remover quantidades baixíssimas de poluentes, aumentou-se o interesse em buscar biomassas 

alternativas nos processos de remediação ambiental, uma vez que, além de removerem os 

metais pesados e nutrientes, também podem atuar em processos de biorrefinaria, sendo mais 

vantajosas sob o ponto de vista econômico. Nesse contexto, surge a aplicação de microalgas 

como materiais biossorventes, as quais constituem um grupo de microrganismos procarióticos 

e eucarióticos cuja composição celular apresenta pigmentos fotossintéticos capazes de realizar 

fotossíntese oxigênica utilizando tanto o carbono orgânico quanto o inorgânico. Além disso, 

as microalgas produzem proteínas, óleos e outros compostos de interesse para a indústria, 

como, por exemplo, na produção do óleo, quando utilizam nutrientes presentes em efluentes 

de estações de tratamento de esgoto para seu crescimento e propagação, remediando a área e, 

ao mesmo tempo, produzindo compostos que podem ser inseridos em inúmeros processos da 

cadeia industrial. Dentre as desvantagens do cultivo das microalgas está a necessidade de se 

manter pH e concentração de nutrientes e CO2 constantes (DIAS et al., 2019).  

1.4.6. Argilas 

A argila é uma substância terrosa, de origem natural, apresenta granulação fina com 

dimensões menores que 0,002 mm e que, quando umedecidas com água, passam a apresentar 

maleabilidade. São formadas por silicatos de alumínio, ferro e magnésio hidratados e 

constituídas por um ou mais argilominerais, podendo conter impurezas como quartzo, 

carbonatos e feldspatos. A aplicação industrial de cada argilomineral vai depender de suas 

características. Tratando-se de clarificação de óleos vegetais, a argila passa por um processo 

de ativação com ácidos minerais, geralmente ácido sulfúrico, para aumentar seu potencial de 

adsorção. Sendo assim, termos como “argila descorante”, “terra descorante”, “argila 

clarificante” ou “argila adsorvente” são empregados na industria para nomear argilas que, 

naturalmente ou após ativação química ou térmica, possuem a capacidade de adsorver 
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corantes presentes em óleos minerais, vegetais e animais (PATRÍCIO; HOTZA; DE NONI 

JÚNIOR, 2014).  

O grupo das esmectitas apresenta, como importante característica, elevada área 

superficial específica, se comparada a outros argilominerais. A capacidade de troca catiônica 

existente no grupo das esmectitas deve-se a constituição desses argilominerais, cujas duas 

folhas tetraédricas de sílica e uma folha central octaédrica de alumínio se unem por oxigênios 

comuns às suas estruturas e substituições isomórficas nas folhas tetraédricas de Si
4+

 por Al
3+

 e 

nas folhas octaédricas de Al
3+

 por Mg
2+

 ou Fe
2+

, de forma isolada ou combinada (PATRÍCIO; 

HOTZA; DE NONI JÚNIOR, 2014).  

1.5. Aplicações da adsorção  

 

1.5.1. Remediação 

 

O termo remediação, é definido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA, na resolução nº 420, artigo 6º do CONAMA de 2009, como sendo “uma das 

ações de intervenção para reabilitação de área contaminada, que consiste em aplicação de 

técnicas, visando a remoção, contenção ou redução das concentrações de contaminantes” 

(CONAMA, 2009). Tratando-se de remediação de áreas contaminadas, materiais tais como: 

zeólitas, nanocompósitos, biocarvão, biomassas e outros, os quais possuem grande área 

superficial, fator que influencia direta e positivamente no potencial de adsorção desses 

materiais, podemos citá-los como possíveis biorremediadores  (OLIVEIRA, 2018; 

AGRAFIOTI et al., 2014; LUCCHINI et al., 2014; SOUZA et al., 2021; LELES et al., 2019; 

DIAS et al., 2019). 

A poluição da água é um dos problemas ambientais mais graves vivenciados nos 

últimos anos, especialmente em virtude da escassez de água potável, o que vem mobilizando 

estudos de descontaminação dos corpos d’água. Os metais pesados, tais como: cobre, cromo, 

chumbo, níquel, arsênio, mercúrio, tálio e zinco, são um dos principais poluentes dos leitos 

aquosos e em altas concentrações são danosos aos humanos e animais, devido à alta 

toxicidade, uma vez que não são biodegradáveis e se acumulam nos organismos vivos 

(LELES et al., 2019). Assim, estudos como “Arsenic and chromium removal from water 

using biochars derived from rice husk, organic solid wastes and sewage sludge”, de Agrafioti 

e colaboradores (2014); “Does biochair application alter heavy metal dynamics in agricultural 

soil” de Lucchini e colaboradores (2014) e “Estudo da remoção de Cromo (VI) de sistemas 
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aquosos por nanopartículas de cobalto”, de Leles e colaboradores (2019), são bastante 

encontrados na literatura. 

Processos de adsorção também vêm sendo empregados para remoção de 

contaminantes em biodiesel, uma vez que é utilizada uma menor quantidade de água, bem 

como a possibilidade de reaproveitamento do material adsortivo aplicado. Uma opção 

bastante vantajosa é a purificação do biodiesel por adsorção em bagaço de cana-de-açúcar 

superficialmente modificado (OLIVEIRA et al., 2018). 

 

1.5.2. Agricultura 

 

Dentre as aplicações da adsorção também é possível citar a liberação controlada de 

fertilizantes e agrotóxicos, tais como pesticidas e herbicidas, garantindo que os nutrientes 

sejam fornecidos de acordo com as necessidades da plantação e evitando o desperdício desses 

compostos. Dessa forma, os materiais adsorventes, como por exemplo os hidrogéis, devido 

aos grupamentos presentes na cadeia polimérica do material, adsorvem esses compostos a fim 

de distribuí-los de maneira controlada pelo fenômeno de dessorção. Os hidrogéis também são 

empregados como dispositivos para liberação controlada de água, otimizando a taxa de 

sobrevivência de mudas (BARBOSA; MOURA; AOUADA, 2018).  

 

1.5.3. Dispositivos fotovoltaicos 

 

Um tipo de estudo que vem crescendo nas últimas décadas é o desenvolvimento de 

células solares sensibilizadas por corante para redução de custos e aumento da utilização de 

dispositivos fotovoltaicos pelo mundo, cujo funcionamento baseia-se na capacidade que o 

corante apresenta em ejetar os elétrons que, por meio da incidência de luz solar, passam de 

um nível mais energético (LUMO) do semicondutor para a sua banda de condução. O 

princípio da adsorção é verificado nesses dispositivos e ocorre entre a superfície do 

semicondutor e o corante, por isso, os mais utilizados são complexos metálicos que contém 

grupos coordenantes capazes de adsorverem bem no semicondutor. A fim de reduzir os custos 

e impactos da utilização de corantes sintéticos, muitos estudos estão sendo feitos buscando a 

obtenção de corantes em produtos naturais apesar de um menor aproveitamento energético, 

como, por exemplo, o Hibiscus que é uma flor que apresenta ácidos orgânicos, flavonóides e 

antocianinas em sua composição, além da alta disponibilidade e baixo custo (TRACTZ  et al, 

2018). 
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 Tractz e colaboradores (2018) observaram que o processo de adsorção do corante de 

Hibiscus sob solução etanólica acidificada nas partículas de dióxido de titânio seguiu o 

modelo de Langmuir com constante Kf de 3,060 L.mg
-1

 e capacidade máxima de adsorção qm 

de 0,2194 mg.g
-1

. Os melhores resultados fotoeletroquímicos e aproveitamento energético se 

deram com a maior concentração de corante utilizada (5,27 mg.L
-1

), onde houve maior 

adsorção do corante na superfície de TiO2. Os autores destacam a escassez de estudos de 

adsorção em células solares sensibilizadas por corante (CSSC) utilizando corantes naturais, 

bem como as vantagens de sua utilização, por meio deste estudo com corante de Hibiscus. 

 

1.5.4. Bioquímica 

 

Os princípios da adsorção também podem ser aplicados em áreas, tais como, a 

indústria farmacêutica e bioquímica. Dalla-Vecchia, Nascimento e Soldi (2004) realizaram 

um estudo sobre aplicações sintéticas de lipases imobilizadas em polímeros, considerando o 

potencial catalítico das enzimas em meio orgânico devido às interações eletrostáticas 

existentes entre elas e os solventes orgânicos.  

Para que ocorra uma catálise eficiente, deve-se proteger a enzima da interação com o 

solvente, pois esta pode ser inativada, portanto, surgiu-se a necessidade de utilizarem técnicas 

de imobilização que favoreçam a estabilidade das enzimas e facilitem a recuperação e 

reutilização das mesmas, nas quais se enquadra a imobilização por adsorção. Além disso, 

essas técnicas permitem interromper a reação em qualquer estágio por meio da remoção das 

enzimas, bem como aumentam a sua atividade e estabilidade. A imobilização por adsorção é 

um método cuja lipase é imobilizada na superfície de um sólido através de ligações de baixa 

energia, portanto, para se ter uma adsorção eficiente é importante não só escolher um material 

adsorvente que apresente propriedades desejáveis para o processo (alta estabilidade, afinidade 

pela enzima e baixo custo), mas também avaliar parâmetros como: tamanho e concentração da 

proteína, área superficial e tamanho dos poros do material adsorvente. A técnica apresenta a 

vantagem da enzima se adsorver no interior dos poros do material, aumentando a 

concentração do biocatalisador até saturar o suporte, cujos parâmetros podem ser avaliados a 

temperatura constante por meio da construção das isotermas de Langmuir e/ou Freundlich 

(DALLA-VECCHIA; NASCIMENTO; SOLDI, 2004). 

Outro estudo bastante interessante com aplicações no ramo da bioquímica encontrado 

na literatura foi o “Estudo da biocompatibilidade de materiais híbridos para aplicações 

biomédicas, adsorção de glucose” de Plácido (2018). O trabalho de Plácido (2018) foi 
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pensado devido à evolução epidemiológica da diabetes, o elevado número de incidência de 

diabetes no mundo e por ser considerada uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade no século XXI a nível mundial. O autor realizou um teste do perfil de 

citotoxicidade de novos materiais híbridos produzidos com materiais de carbono porosos e 

estruturas poliméricas específicas, denominados polímeros molecularmente impressos (MIP), 

capazes de reconhecer e captar a glucose de maneira seletiva, cuja adsorção foi avaliada por 

culturas de células de insulinoma de rato (BRIN-BD11). Seus resultados mostraram que o 

material parece não influenciar a viabilidade celular e apresentou capacidade de adsorver 

glucose, especialmente o compósito F200 0/+1, apresentando uma capacidade máxima de 

adsorção de 126,55 mg de Glucose/g de MIP (PLÁCIDO, 2018). 
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2. Metodologia 

 

2.1. Classificação da pesquisa 

  

A metodologia do presente estudo constituiu-se de uma pesquisa qualitativa, cujo 

principal objetivo é compreender a dinâmica do fenômeno em estudo de maneira integrada 

sob diversos pontos de vista. A abordagem qualitativa leva em consideração a interpretação, 

imaginação e criatividade do investigador, portanto, não apresenta estrutura rígida, podendo 

assim propor novos direcionamentos à medida em que o processo investigativo decorre 

(GODOY, 1995).  

A pesquisa documental está inserida nas abordagens qualitativas e permite 

interpretações complementares, por meio da análise de documentos que podem ser materiais 

escritos, estatísticas e até mesmo elementos iconográficos. Esses documentos são 

considerados importantes fontes de dados e, podem ser primários se produzidos por quem 

vivenciou o evento estudado ou secundários se produzidos por quem coletou esses dados. 

Dentre as vantagens apresentadas sobre esse tipo de pesquisa, está a possibilidade de se 

estudar um evento que ocorreu em épocas anteriores, durante um longo período de tempo, em 

locais distantes do investigador (GODOY, 1995).  

A análise se dá em três etapas fundamentais, sendo elas, a pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos dados. Portanto, para desenvolver uma pesquisa documental é 

necessário levar em consideração a escolha dos documentos, o acesso a eles e a forma como 

serão tratados e analisados, considerando os objetivos propostos pelo estudo. A análise 

qualitativa também pode ter como finalidade validar e aprofundar dados obtidos ao longo da 

pesquisa, podendo ser também considerada uma técnica complementar (GODOY, 1995).  

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de subsidiar os 

fundamentos teóricos abordados ao longo deste estudo. Foi também realizada uma pesquisa 

documental, tomando por base artigos científicos publicados na revista Química Nova e o 

“Manual de laboratório Físico-Química Experimental V”, impresso em 2015/2 e elaborado 

pelo departamento de Físico-Química da Universidade Federal Fluminense. 

 

2.2. Cenário da pesquisa 

  

O cenário da pesquisa são os cursos de Química (Bacharelado, Industrial e 

Licenciatura) da Universidade Federal Fluminense, localizada em Niterói, Rio de Janeiro. 
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Considerando a observação das suas práticas institucionalizadas e mais especificamente 

direcionada para a disciplina experimental de Físico-Química V, na qual a proposta desse 

estudo se dirige: o experimento “Adsorção sobre sólidos” contemplado no conteúdo de 

“Fenômenos de Superfície”. 

 

2.3. Levantamento de dados 

 

A Revista Química Nova é um periódico da Sociedade Brasileira de Química, cujos 

artigos permanecem com acesso aberto, desde a sua publicação, de maneira online e gratuita. 

São publicados artigos diversos, tais como: trabalhos de revisão, resultados originais de 

pesquisa, divulgação de novas metodologias, artigos voltados para educação dentre outros 

assuntos relevantes na área de Química em português, espanhol e inglês. Os artigos 

submetidos à revista Química Nova são avaliados por consultores ad hoc (brasileiros ou 

estrangeiros) especialistas na área envolvida e os publicados são indexados em: Science 

Citation Index Expanded, Chemical Abstracts-CAplus, SciELO e Scopus (QUÍMICA NOVA, 

2021). A revista Química Nova versão online, de acordo com o sistema Qualis da CAPES 

para o último quadriênio de avaliação 2013-2016 feita através do periódicos da CAPES
1
, 

apresenta classificação A2 para a área de EDUCAÇÃO e classificação B2 para a área de 

QUÍMICA. 

A busca dos artigos foi realizada na revista Química Nova, versão online, durante o 

último trimestre de 2020, acessando diretamente o site da revista e buscando por edições 

anteriores num limite temporal dos últimos três anos (2018 a 2020). Nesta busca o objetivo 

foi identificar simultaneamente estudos que apontassem propriedades físico-químicas, 

metodologias experimentais e estudos envolvendo adsorção com viés ambiental, assim como 

propostas para o ensino de química, especialmente se voltadas a atividades experimentais e 

para o nível superior. A escolha da revista Química Nova levou em consideração o fato dela 

ser da Sociedade Brasileira de Química, possuir fácil acesso e ser uma revista nacionalmente 

reconhecida por professores, estudantes e profissionais de química. 

Foi também realizada a análise do experimento “Adsorção sobre sólidos” contido na 

apostila “Manual de laboratório Físico-Química Experimental V” da Universidade Federal 

                                                
1
 Acesso em: 

<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsulta

GeralPeriodicos.jsf>. Acesso em 09 de setembro de 2020. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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Fluminense, com a finalidade de compreender como o conteúdo é abordado e, a partir disso, 

propor uma melhor maneira de articulá-lo à prática sob um viés ambiental.  

 

2.4. Análise e tratamento de dados 

 

 Uma das etapas fundamentais em uma pesquisa é a de análise e tratamento dos dados. 

Em termos de estudos qualitativos destacamos as análises discursivas, sendo dois tipos delas 

frequentemente usadas em trabalhos acadêmicos que apresentam algumas particularidades e 

diferenciam entre si, sendo elas: a análise de conteúdo e a análise de discurso (MORAES; 

GALIAZZI, 2006). A análise de conteúdo é uma técnica que produz inferências acerca do 

conteúdo das mensagens, onde o analista avalia com que frequência determinadas 

características aparecem ao longo do texto, valendo-se da codificação e categorização das 

mesmas. Já a análise de discurso está relacionada ao sentido do texto, estando este associado a 

fatores históricos, culturais e sociais, bem como à capacidade interpretativa do analista, sem a 

intenção de julgar ou descobrir algo novo e sim, com a finalidade de promover uma releitura 

do que está sendo analisado a partir de novas interpretações (CAREGNATO; MUTTI, 2006).  

A análise textual discursiva transita entre as técnicas de análise de conteúdo e análise 

de discurso, sendo uma importante ferramenta para o tratamento de dados levantados ao longo 

de um estudo. Nesse processo os textos são agrupados em unidades de significados, que 

podem ou não gerar outras unidades de acordo com a interpretação e objetivos do analista. 

Após a unitarização ocorre a categorização, onde essas unidades, cujos significados são 

semelhantes, se agrupam de modo a gerar novas categorias de análise, sendo a escrita um 

instrumento de interpretação e argumentação do pesquisador. Ela auxilia na compreensão da 

ciência e sua produção, assim como dá nova significação aos fenômenos em estudo, 

desconstruindo paradigmas e criando novos caminhos de pesquisa. Ao longo da análise, o 

pesquisador vai direcionando sua metodologia, de modo que consiga atingir seus objetivos em 

um processo de constante revisão e investigação (MORAES; GALIAZZI, 2006).  

Desta forma, para o presente estudo, a análise e o tratamento dos dados serão 

realizados por meio de uma análise textual discursiva, a qual está baseada na capacidade 

interpretativa do pesquisador e nos objetivos do estudo, cujas categorias irão surgindo ao 

longo do processo de análise, favorecendo a compreensão dos conteúdos e temáticas 

estudados, bem como conduzindo ao objetivo final, que é a uma aproximação da teoria e 

prática sob um viés ambiental valendo-se da atividade experimental “Adsorção sobre 

sólidos”. 
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3. Resultados e discussão 

 

O presente capítulo apresenta como foi realizado o levantamento de artigos da Revista 

Química Nova, bem como a seleção e categorização destes estudos em: estudos de adsorção 

com viés ambiental e estudos envolvendo ensino e/ou experimentação para o ensino de 

ciências e suas respectivas categorias. Ao final deste capítulo, será apresentada uma análise da 

atividade experimental “Adsorção sobre sólidos”, presente no Manual de Laboratório Físico-

Química Experimental V, acrescida de considerações, bem como sugestões acerca da prática 

durante a realização do experimento. 

 

3.1. Levantamento e critérios de exclusão dos artigos da Revista Química Nova 

 

Desde 1978, a Revista Química Nova mantém a publicação de trabalhos em um 

volume anual, variando o número de edições. Somente a partir de 2010, a Revista vem 

mantendo a periodicidade de dez edições por volume, exceto no ano de 2012* que apresentou 

11 edições. Dados do ano (volume da revista) e número de edições publicadas anualmente 

pela Revista Química Nova disponíveis em sua versão online estão descritos na Tabela 1 

(QUÍMICA NOVA, 2021). 

 

Tabela 1: Revista Química Nova e publicações anuais 

 

Número de publicações anuais 

1978 - 1992 4 

1993 - 2006 6 

2007 - 2008 8 

2009   9 

2010 - 2020 

exceto 2012* 
10 

11* 
 

Conforme já mencionado, foram pesquisados artigos publicados nas 30 edições de 

2018 até 2020 na revista Química Nova com dois objetivos distintos: o primeiro deles foi 

compreender como a temática de adsorção sobre sólidos com viés ambiental é apresentada, 

por meio de artigos envolvendo estudos de adsorção e o segundo foi avaliar artigos contendo 
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propostas experimentais e/ou de articulação entre teoria e prática no processo de 

ensino/aprendizagem de química, especialmente se estiverem atrelados ao ensino superior. 

A busca foi realizada simultaneamente para ambos os objetivos, verificando os 

descritores contidos apenas nos títulos dos artigos. Para isso, adotou-se uma diferenciação nos 

descritores que ocorreu da seguinte maneira: para selecionar os artigos acerca de adsorção 

sobre sólidos para fins de remediação, foram utilizadas como descritores as palavras: 

adsorção, remoção, biomassa, biorremediação/remediação, aplicação ambiental, tratamento de 

resíduos, pirólise/tratamentos térmicos, biotransformação, biochar, carvão, biocombustíveis, 

sorção, absorção. Já para os artigos que tecem discussão acerca de propostas experimentais e 

de ensino, foram buscadas como descritores as palavras: experimentação/experimentos 

didáticos/experimental, educação/ensino/nível superior. Inicialmente, tomando por base as 

palavras descritoras, de um total de 496 artigos, foram filtrados 34 artigos, sendo 26 para 

estudos de adsorção e 8 para artigos relacionados ao ensino (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Levantamento de artigos da Revista Química Nova versão online por meio de 

palavras descritoras contidas em seus títulos 

Objetivo Palavras descritoras 
Número de 

artigos 

Estudos de adsorção com viés 

ambiental 

Adsorção, remoção 6 

Biorremediação, remediação, aplicação ambiental, 

tratamento de resíduos 
5 

Pirólise, tratamentos térmicos 3 

Biotransformação, biochar, carvão, biofuels 4 

Sorvente (ou retenção), sorção, absorção 3 

Biomassa 5 

Estudos envolvendo ensino 

e/ou experimentação para o 

ensino de ciências 

Experimentação, experimentos didáticos, experimental 3 

Educação Superior, ensino superior, nível superior, ensino 

de química verde 
5 

 

A segunda etapa da seleção dos artigos a serem analisados consistiu na leitura dos seus 

respectivos resumos. Sendo assim, após a leitura dos 34 artigos selecionados, 7 deles 

apresentaram interesse para estudo de adsorção sob viés ambiental e 5 deles estavam 

relacionados ao ensino de química. A eliminação dos artigos foi realizada observando aqueles 

que, embora apresentassem as palavras descritoras no título não traziam em si contribuições 

relevantes para que o objetivo do trabalho fosse atingido.  
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Artigos envolvendo, por exemplo, sorção de CO2 em líquido iônico aditivado e estudo 

de parâmetros relacionados à absorção de água em hidrogéis bionanocompósitos foram 

eliminados, pois tratavam-se de fenômenos de superfície e técnicas de sorção distintas da de 

interesse, bem como não apresentaram metodologias voltadas à aplicação ambiental (SOUZA 

et al, 2018; GARCIA; MOURA; AOUADA, 2019). 

Os artigos “Thermogravimetric and FTIR analyzes of corn cob pyrolysis", de Padilla e 

colaboradores (2019) e “Kinetic parameters study for the slow pyrolysis of coffee residues 

based on thermogravimetric analysis”, de Tibola e colaboradores (2020), cujos títulos se 

mostraram interessantes devido à pirólise de uma biomassa, também foram descartados, pois 

não apresentaram metodologias de adsorção sobre sólidos e têm como foco a caracterização 

do carvão vegetal proveniente de uma biomassa (utilizando técnicas como, por exemplo, 

análise termogravimétrica e infravermelho com transformada de Fourier) como alternativa 

para substituição de combustíveis fósseis, apresentando apelo econômico e ambiental, 

avaliando sua estrutura, suas características físico-químicas e seu potencial energético. Em 

adicional, o artigo “Aspectos estruturais de esferas de quitosana/PVA reticuladas com 

glutaraldeído submetidas a diferentes tratamentos térmicos”, de Sobreira e colaboradores 

(2020), também foi descartado, uma vez que, apesar de utilizar a adsorção para tratamento de 

resíduos e água e seu foco também foi a caracterização do material: o biopolímero quitosana. 

Os artigos “Espectroscopia fotoacústica para analisar a fertilidade de solos tratados 

com biochar e micorriza”, de Matos e colaboradores (2018) e “Disponibilidade de nutrientes e 

carbono orgânico em solos contendo carvão hidrotérmico lavado e não lavado e comparação 

com solos antropogênicos” de Santana e colaboradores (2018) foram descartados para este 

estudo, pois estão direcionados a questões agrícolas, otimização do solo, retenção de 

nutrientes e análise dos carvões estudados e não à remediação de águas contaminadas.  

Os artigos “Endophytic fungi from the Brazilian flora and their employment in 

biotransformation reactions”, de Santos e Silva (2019) e “Avaliação da biomassa de fungos 

amazônicos como fonte de lipases para biocatálise”, de Romano e colaboradores (2020) 

investigaram a atuação promissora de fungos em processos biocatalíticos e apesar de tratarem 

de biomassa, não são de interesse para o presente estudo. O estudo “Caracterização química e 

avaliação da citotoxicidade de um heteropolissacarídeo isolado da biomassa do 

Colletotrichum gloeosporioides” de Alexandre e colaboradores (2019), que também avaliou 

biomassa fúngica, teve como objetivo caracterizar o material e sua citotoxicidade, não 

apresentando viés ambiental. 
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Três artigos, cujos títulos foram “Biofuels from coconut fat and soybean oil: 

microwave-assisted synthesis and gas chromatography/mass spectrometry analysis”, de 

Pinheiro e colaboradores (2018); “Revisiting the nucleophilicity concept in a comprehensive 

biomass valorization experiment: from papaya seeds to thiourea motifs”, de Santos e 

colaboradores (2019) e “Perspectivas de mercado e desafios da produção do ácido itacônico a 

partir de biomassa”, de Fraga e colaboradores (2020), utilizaram biomassas diversas para a 

síntese de compostos orgânicos, como: biocombustíveis, ácidos e tioamidas, e não para 

estudos de adsorção, por isso, descartados neste trabalho. 

O artigo “Remediación electrocinética de un suelo real contaminado con plomo 

asistida con la adición de un agente complejante”, de Villen-Guzman e colaboradores (2020) 

também foi descartado para o presente estudo, pois utilizou como técnica de remediação a 

remoção eletrocinética de chumbo no solo. 

Já o artigo “A construção de conceitos sobre gestão e tratamento de resíduos químicos: 

uma experiência de formação de estudantes de química” de Oliveira e colaboradores (2020) 

refere-se aos processos de gerenciamento e tratamento de resíduos e efluentes gerados nos 

laboratórios de ensino, levando os alunos a compreenderem conceitos como: Co-

processamento, Incineração e Aterro Sanitário. Apesar do viés ambiental e de estar 

relacionado ao ensino superior, o artigo não apresenta contribuições em termos de remediação 

de áreas contaminadas, além do fato de que os laboratórios de Físico-Química da 

Universidade Federal Fluminense, local de realização do experimento proposto, já apresentam 

uma política de gerenciamento, coleta, descarte e tratamento adequados para os resíduos 

gerados. 

O artigo “DFT study on the mechanistic, energetic and structural aspects of adsorption 

of tirapazamine onto pristine and functionalized carbon nanotubes” de Avarand e 

colaboradores (2018) realizou um estudo sobre adsorção da droga tirapazamina em nanotubo 

de carbono, avaliando descritores moleculares de configurações não covalentes. Já o artigo 

“Avaliação da adsorção e estudo eletroquímico de células solares produzidas com TiO2 e 

corante extraído do Hibiscus”, de Tractz e colaboradores (2018) propôs um modelo de 

adsorção de corante na superfícies de células fotovoltaicas compostas de TiO2. Outro artigo 

que também foi eliminado para este estudo foi o “Removal of BPA from landfill leachates 

using fenton-adsorption process”, de Pedro-Cedillo e colaboradores que identificou e 

quantificou o desregulador endócrino bisfenol-A em lixiviados brutos e tratou o mesmo com o 

processo Fenton-adsorção com oxidação avançada utilizando H2O2 e FeSO4 e posteriormente 

adsorção através de uma coluna embalada com carvão ativado. 
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Tratando-se dos artigos cujos descritores pesquisados nos títulos foram as palavras: 

educação/ensino/nível superior, ensino de química verde e 

experimentação/experimental/experimentos didáticos, foram encontrados 8 artigos no total, 

entretanto, 3 deles não apresentaram interesse para o presente estudo. 

Os artigos “Autoria coletiva em ambiente informatizado no Ensino Superior de 

Química” de Silva e colaboradores (2019) que avaliou a construção coletiva de textos 

argumentativos com a participação de alunos de graduação em química, foi eliminado para o 

estudo pois não fala de experimentação e nem de que maneira esta articula com a prática. O 

artigo “Exposição Oral no Ensino Superior de Química” de Cabral e colaboradores (2019), o 

qual relatou uma atividade presencial de um curso de comunicação científica a fim de 

aprimorar as competências necessárias para o desenvolvimento de apresentação oral para 

estudantes de química e o artigo “O Jogo de Realidade Alternada Curto (Short ARG) como 

estratégia de discussão de conceitos químicos em Nível Superior”, de Deus e Soares (2020), o 

qual apresentou a aplicação de um Short ARG para uma única aula, que são jogos baseados 

em experiências de RPG, usando duas salas de aula e um laboratório educacional para 

graduação em Química como estratégia de ensino.  

Sendo assim, após a leitura dos resumos, foram selecionados um total de 12 artigos 

para subsidiar o presente trabalho, sendo 7 deles direcionados ao estudo de adsorção sob um 

viés ambiental e 5 deles voltados para ensino e experimentação (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Artigos selecionados na Revista Química Nova para subsidiar o presente etudo 

Objetivo Palavras descritoras 
Número de 

artigos 

Estudos de adsorção com viés 

ambiental 

Adsorção, remoção 3 

Biorremediação, remediação, aplicação ambiental, 

tratamento de resíduos 3 

Pirólise, tratamentos térmicos 0 

Biotransformação, biochar, carvão, biofuels 0 

Sorvente (ou retenção), sorção, absorção 1 

Biomassa 0 

Estudos envolvendo ensino e/ou 

experimentação para o ensino de 

ciências 

Experimentação, experimentos didáticos, experimental 3 

Educação Superior, ensino superior, nível superior, 

ensino de química verde 2 
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3.2. Artigos da Revista Química Nova selecionados para o presente estudo 

 

3.2.1. Estudos de adsorção com viés ambiental  

  

Após a leitura dos resumos, 7 de 26 artigos tratavam do processo de adsorção com viés 

ambiental e, portanto, foram escolhidos para subsidiar o presente estudo (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Artigos da revista Química Nova sobre estudos de adsorção com viés ambiental 

Título do artigo Autores 
Revista  

Química Nova 

Adsorção de contaminantes do biodiesel 

por fibras de bagaço modificadas na 

superfície 

Renata de S. Oliveira, Mariana F. Borges, 

Andressa T. Vieira, Mariana A. Henrique, Elaine 

A. M. Ribeiro, Franciel A. Bezerra, Flaysner M. 

Portela, Nilson R. Pereira, Rosana Mª Nascimento 

de Assunção e Reinaldo Ruggiero 

Vol. 41, No. 2, 

2018. 

Hidrogéis nanocompósitos de 

polissacarídeo com zeólita: avaliação do 

processo de adsorção do pesticida 

Paraquat 

Diego H. O. Barbosa, Marcia R. de Moura e 

Fauze A. Aouada 

Vol. 41, No. 4, 

2018. 

Extração em fase sólida de resíduos de 

agrotóxicos de água superficial, 

empregando um sorvente de menor 

retenção 

Carlos A. S. Aguiar Júnior, Nadja T. M. Silva, 

Dayane F. Soares e Anizio M. Faria 

Vol. 41, No. 6, 

2018. 

Study of the chromium(VI) removal 

from aqueous systems by cobalt 

nanoparticles 

Patricia G. Leles, Mayra A. Nascimento, Jean C. 

Cruz, Paloma V. F. de Sousa e Renata P. Lopes 

Vol. 42, No. 5, 

2019. 

Biorremediação de efluentes por meio 

da aplicação de microalgas – uma 

revisão 

Guilherme Dias, Matheus Hipólito, Fernando 

Santos, Rogério Lourega, Jaqueline de Mattia, 

Paulo Eichler e Jonathan Alves 

Vol. 42, No. 8, 

2019. 

Aplicação de nanopartículas de ferro 

zero-valente (nFeZ) na remediação de 

solos e águas subterrâneas 

contaminadas: uma revisão 

Sidiane Manfron, Antonio Thomé, Iziquiel 

Cecchim e Krishna R. Reddy. 

Vol. 43, No. 5, 

2020. 

Synthesis of materials produced from 

spent batteries with environmental 

application 

Mayra A. Nascimento, Jean C. da Cruz, Marina F. 

dos Reis, Carolina T. C. Alpino, Cristiana R. 

Marcelo, Guilherme D. Rodrigues, André F. de 

Oliveira e Renata P. Lopes 

Vol. 43, No. 8, 

2020. 
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Os materiais adsorventes presentes nestes estudos da Revista Química Nova (Tabela 4) 

foram: zeolitas, hidrogéis, nanocompósitos, biomassas lignocelulósicas, microalgas e 

cartuchos de Si(PDAS) - poli (dimetil-co-alquilmetilsiloxano) imobilizados em sílica. 

Dentre os artigos selecionados, dois deles são artigos de revisão, que integram a 

categoria aqui denominada revisão, a citar: “Biorremediação de efluentes por meio da 

aplicação de microalgas – uma revisão”, de Dias e colaboradores (2019) e “Aplicação de 

nanopartículas de ferro zero-valente (nFeZ) na remediação de solos e águas subterrâneas 

contaminadas: uma revisão”, de Manfron e colaboradores (2020). 

No primeiro artigo de revisão mencionado, Dias e colaboradores (2019) descrevem 

vantagens e desvantagens de diversos processos tradicionalmente usados para remediação de 

leitos aquosos, tais como: precipitação química, osmose reversa, troca iônica, tratamento 

eletroquímico, oxidação, redução biológica, redução química e adsorção. Voltando-se à 

temática do presente estudo, os autores citam a adsorção em carvão ativado, zeólitas, 

biomassa, resina polimérica e óxi-hidróxido metálico como mecanismos de ação, 

apresentando como vantagem o uso de adsorventes convencionais e como desvantagem a 

ineficiência para remediação de alguns metais. Além disso, ressaltam que a aplicação de uma 

biomassa alternativa em processos de remediação depende de inúmeros parâmetros físico-

químicos, tais como: área superficial, pH, temperatura e agitação do sistema, avaliando a 

biossorção de diversos tipos de microalgas, cuja composição bioquímica viabiliza o processo, 

apresentando resultados promissores na remoção de macro e micronutrientes. 

Manfron e colaboradores (2020), no segundo artigo de revisão mencionado, 

descrevem a importância da nanotecnologia no contexto ambiental, contribuindo para a 

remediação e prevenção da poluição de forma direta ou indireta, uma vez que os 

nanomateriais apresentam boa capacidade de adsorção para substâncias orgânicas, inorgânicas 

e metais pesados, assim como podem auxiliar na detecção e monitoramento da poluição. 

Quanto à remediação, as nanotecnologias são divididas em dois grupos: tecnologias redutivas 

(nanopartículas atuam como doadoras de elétrons e transformam, imobilizam e convertem o 

contaminante numa forma menos tóxica) e tecnologias de estabilização e sorção (as 

nanopartículas atuam como adsorvente, co-precipitante ou imobilizante), sendo esta última 

interesse do presente estudo. No artigo, os autores fazem uma revisão bibliográfica de estudos 

envolvendo nanopartículas de ferro, apresentando assim as características do material, tipos 

de poluentes em que pode ser empregado, vantagens e viabilidade do uso, uma vez que as 

nanopartículas de ferro na valência zero (nFeZ) podem atuar como agentes redutores de 

compostos orgânicos e inorgânicos e apresentam entre 10 a 100 nm de diâmetro, permitindo 
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maior acesso aos contaminantes. Essas nanopartículas (nFeZ) apresentam baixa toxicidade e 

baixo custo na produção, além do ferro oxidado estimular a atividade biológica de 

microorganismos da área remediada. 

De maneira geral, os artigos que se enquadram na categoria revisão discutem, de 

forma ampla, sobre a utilização dos adsorventes (microalgas e nanopartículas de ferro, nestes 

casos) para fins ambientais. Eles apresentam os parâmetros físico-químicos envolvidos no 

processo de adsorção, vantagens e desvantagens da técnica, tipos de poluentes em que o 

material pode ser empregado e características do adsorvente, a partir de uma revisão 

bibliográfica de estudos de adsorção aplicando estes materiais.   

Os demais artigos encontrados na revista tratavam de estudos realizados em 

laboratório para avaliação potencial de determinado material como adsorvente. Para isso, 

foram desenvolvidas metodologias específicas considerando as características do adsorvente e 

do adsorvato, de acordo com o objetivo de cada estudo. Neste sentido, foram enquadrados na 

categoria denominada aplicação, sendo que dois deles se referem a adsorventes produzidos a 

partir de rejeitos e os outros três utilizam adsorventes sintéticos. 

Os artigos que utilizaram adsorventes desenvolvidos a partir de rejeitos foram 

incluídos na subcategoria reaproveitamento de rejeitos, são eles: “Adsorção de contaminantes 

do biodiesel por fibras de bagaço modificadas na superfície”, de  Oliveira e colaboradores 

(2018) e “Synthesis of materials produced from spent batteries with environmental 

application”, de Nascimento e colaboradores (2020). 

No artigo “Adsorção de contaminantes do biodiesel por fibras de bagaço modificadas 

na superfície”, os autores desenvolveram um material adsorvente para remoção de 

contaminantes do biodiesel, tais como água, glicerol,  íons do catalisador (K 
+
 e OH

-
) e 

metanol, modificando a superfície da fibra do bagaço de cana-de açúcar o qual, por se tratar 

de um material lignocelulósico, apresentou grande eficiência na adsorção de compostos 

polares, mostrando-se bastante promissor no contexto de biorrefinarias e química verde, desde 

o aproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar até a otimização da produção industrial de 

biodiesel, trazendo impactos favoráveis ao meio ambiente e à economia. Foi observado que, 

ao realizar a carboximetilação de lignina de bagaço de cana-de-açúcar, produziu-se materiais 

termicamente estáveis, com alta pureza e alto potencial de complexação com metais, sendo 

também amplamente utilizados na indústria têxtil. As fibras selecionadas para preparação do 

material tinham até 20 mesh, as quais foram peneiradas, secas em estufa, purificadas e 

carboximetiladas. Para realização dos testes de adsorção e construção das isotermas foram 

utilizadas massas de adsorvente entre 0,05 g e 1 g para 10 mL do biodiesel (bruto ou lavado) 
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com um tempo de contato de 24 horas. Para o biodiesel bruto, houve saturação das fibras 

quando a quantidade delas se aproximou de 1 grama, enquanto que para o biodiesel lavado foi 

de 0,7 gramas, uma vez que a lavagem, apesar de remover parte do glicerol também leva 

maior quantidade de água para o biodiesel, saturando as fibras mais rapidamente (OLIVEIRA 

et al., 2018).  

Já no artigo “Synthesis of materials produced from spent batteries with environmental 

application”, Nascimento e colaboradores (2020) aproveitaram baterias alcalinas e de níquel-

hidreto metálico gastas para sintetizar materiais polimetálicos por redução química para 

aplicação destes como adsorventes de corantes têxteis (corante azul reativo - RB4), pelo fato 

de materiais contendo metais apresentarem resultados promissores na remoção desses 

compostos. Os materiais polimetálicos produzidos foram caracterizados quanto a área 

superficial específica, o volume e o diâmetro dos poros e ponto de carga zero utilizando 

diversas técnicas, dentre elas: Microscopia Eletrônica de Transmissão, Microscopia Eletrônica 

de Varredura e Difração de Raios-X. Os materiais de baterias alcalinas PM-Alk (que 

consistem principalmente de Mn e Zn) possuem tamanho micrométrico, com tamanho de poro 

de 5 a 15 nm e poros distribuídos em uma faixa de 8 a 60 nm, enquanto que os materiais 

sintetizados a partir das baterias de níquel-hidreto PM-NiMH (que consistem basicamente de 

Ni, Co e Cu) possuem tamanho nanométrico, com tamanho de poro igual a 4,5 nm e poros 

distribuídos em uma faixa de 3,5 a 30 nm. As áreas superficiais de PM-Alk e PM-NiMH 

determinadas foram de 109 m
2.

g
-1

 e 82 m
2.
g

-1
, respectivamente. Ao longo do estudo, os 

autores buscaram otimizar parâmetros como: pH inicial do sistema, dosagem dos materiais 

polimetálicos produzidos e concentração inicial do corante  RB4. Para realização dos 

experimentos de adsorção e construção dos modelos isotérmicos de Langmuir, Freundlich, 

Temkin e Dubinin-Radushkevich, foram utilizadas dosagens de 0,40 a 1,60 mg.g 
-1

 de 

materiais polimetálicos PM-NiMH e PM-Alk em contato sob agitação orbital constante (250 

rpm) com 25,00 mL de solução de corante RB4 com concentrações entre 200,0 e 1000,0 mg.L 

-1
 durante 5 horas para PM-Alk e 14 horas para PM-NiMH e pH inicial da solução variando 

entre 2 e 12. Observou-se que a remoção do corante manteve-se constante para uma faixa de 

pH entre 4 e 10 para ambos os materiais. Também foi observado que a remoção do RB4 pelo 

PM-NiMH ocorre tanto por adsorção quando por degradação, a qual é justificada pela 

presença de Cu
+
 que reage com a molécula de RB4 formando radicais carbônicos, enquanto 

que a remoção pelo PM-Alk ocorre apenas por processos adsortivos, especialmente pela 

presença de óxidos de manganês e ZnO em sua composição. Os dados experimentais da 

remoção do corante azul reativo pelos materiais polimetálicos foram melhor ajustados ao 
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modelo de Langmuir com capacidades máximas de remoção de 331 e 127  mg.
.
g

-1
 para PM-

NiMH e PM-Alk, respectivamente. 

Os artigos desta subcategoria apresentam maior apelo ambiental, já que tentam 

desenvolver uma tecnologia para a síntese de um material adsorvente a partir do 

reaproveitamento de resíduos que, a princípio, seriam descartados.  

Já a subcategoria materiais sintéticos é integrada por estudos que utilizaram este tipo 

de material como adsorvente, os quais estão descritos a seguir. 

Barbosa, Moura e Aouada (2018), no trabalho intitulado “Hidrogéis nanocompósitos 

de polissacarídeo com zeólita: avaliação do processo de adsorção do pesticida Paraquat” 

agregaram zeólita ao hidrogel, formando um nanocompósito híbrido e apresentaram 

resultados promissores na adsorção do pesticida Paraquat em solução aquosa, cuja adsorção 

foi melhor descrita pelo modelo de isoterma de Freundlich-Langmuir, considerando o 

coeficiente de regressão linear. Os autores utilizaram modelos cinéticos de adsorção 

(Langmuir, Freundlich, Harkins-Jura e Freundlich-Langmuir) para investigarem os 

mecanismos de interação existentes entre nanocompósitos híbridos (hidrogéis e zeólita) e o 

pesticida paraquat (pode levar o organismo a um estresse oxidativo e contribui para a morte 

de neurônios) com o objetivo de desenvolver um nanocompósito com possível aplicação na 

agricultura e na redução da poluição ambiental, o qual possa atuar como remediador de águas 

contaminadas e na liberação controlada de pesticida. Para o experimento de adsorção, foram 

colocados hidrogéis contendo 0%, 10%, 15% e 20% m/v de zeólita em contato com 20 mL da 

solução do herbicida em concentrações de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 40 ppm por 

aproximadamente 48 horas, cujas soluções do herbicida foram retiradas de tempo em tempo e 

suas respectivas concentrações medidas em espectrofotômetro de UV-Vis Shimadzu (modelo 

UV 2600). Os resultados mostraram que os hidrogéis com teores de 10%, 15% e 20% de 

zeólita apresentaram sua capacidade de adsorção reduzida, pois a zeólita enrijece as cadeias 

do polímero e torna a estrutura dos poros do hidrogel mais compacta. Em contrapartida, as 

interações com o pesticida tendem a intensificar na presença de elementos como alumínio e 

oxigênio devido ao caráter aniônico dos mesmos. Sendo assim, avaliando o parâmetro K 

(L.mg
-1

) determinado a partir do modelo de Freundlich-Langmuir para cada hidrogel 

contendo determinado percentual de zeólita (0% (0,203); 10% (0,309); 15% (0,274); 20% 

(6,085)), observou-se que o hidrogel com 20% de zeólita apresentou maior interação com o 

paraquat (6,085) quando comparado com o hidrogel sem zeólita (0,203). Tratando-se da 

superfície da zeólita, não houve penetração do herbicida nos seus poros, já que os mesmos 

medem cerca de  4 Å enquanto que o paraquat tem cerca de 15  Å. O processo de adsorção foi 
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de pseudo segunda ordem o que sugere aproximação de uma adsorção química que ocorre em 

monocamadas, tendo em vista a alta afinidade entre os hidrogéis e o pesticida Paraquat. 

O artigo “Extração em fase sólida de resíduos de agrotóxicos de água superficial,  

empregando um sorvente de menor retenção” de Júnior e colaboradores (2018) apresentou um 

viés ambiental por tratar resíduos dos pesticidas carbendazim, diurom e metil paration em 

amostras de águas superficiais coletadas em regiões de cultivo de cana-de-açúcar utilizando 

cartuchos para extração em fase sólida diferentes dos convencionais (C18), cuja aplicação é 

limitada visto que estes apresentam custo elevado e forte retenção de compostos hidrofóbicos. 

No estudo, os autores utilizaram cartuchos de Si (PDAS) - poli (dimetil-co-

alquilmetilsiloxano) imobilizados em sílica. Para a produção dos cartuchos, 500 mg da fase 

sólida Si(PDAS) foram colocados na forma de suspensão (10% m/v em metanol) em seringas 

de polipropileno de 3 mL e compactado nas seringas por centrifugação (2500 rpm por 5 min). 

A quantificação dos pesticidas foi realizada utilizando-se a técnica de HPLC-UV. Para a 

eluição dos compostos, foram utilizados 500 mL de amostra de água ajustada para pH 6,00 e 

com 50 mmol.L
-1

 de Na2SO4, empregando o hexano como solvente de limpeza e 0,5 mL de 

metanol para eluição. O método foi validado apresentando recuperação dos agrotóxicos entre 

70-110%; precisão, com RSD <20%, e; alta detectabilidade, resultando em LOQ <0,4 µg L
-1

. 

Desta forma, o estudo mostrou eficiência de remoção dos agrotóxicos em águas superficiais 

por cartuchos de Si (PDAS) similares a dos comerciais, além das vantagens de baixo custo, 

facilidade e simplicidade na aplicação dos mesmos.  

No artigo “Estudo da remoção de Cromo (VI) de sistemas aquosos por nanopartículas 

de cobalto”, Leles e colaboradores (2019) realizaram um estudo do mecanismo de remoção de 

cromo (VI) a partir da adsorção por interações eletrostáticas entre o ânion e a nanopartícula de 

cobalto (NPs-Co) sintetizada por redução química com borohidreto de sódio de maneira 

simples e rápida, seguido de redução do cromo (VI) a cromo (III) e posterior co-precipitação 

deste último a hidróxido de cromo, com o objetivo de remediar sistemas aquosos em função 

da escassez de água potável e toxicidade dos metais pesados, especificamente o cromo. As 

nanopartículas metálicas apresentam uma grande área superficial e alta energia de superfície o 

que auxilia na remoção de contaminantes ambientais. Os autores utilizaram para os 

experimentos de adsorção doses de NPs-Co de concentrações de 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 

1,60 e 2,00 g.L 
-1

  em contato por 10 horas sob agitação constante (220 rpm) com 20 mL de 

solução de Cr (VI) com concentrações iniciais de Cr (VI) de 40,0, 80,0, 100,0, 150,0, 200,0 e 

300,0 mg.L 
-1

 e verificaram uma remoção de cerca de 90% de cromo. De acordo com o estudo 

termodinâmico realizado pelos autores, a adsorção foi de natureza endotérmica e espontânea, 
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sendo melhor descrita pelo modelo de Langmuir, cuja capacidade máxima de adsorção foi de 

66,6 mg.g
-1

. As nanopartículas utilizadas apresentavam tamanho inferior a 50 nm e 

propriedades magnéticas.  

É importante considerar que a escolha de um bom material adsorvente sob o ponto de 

vista ambiental não pode ser feita considerando-se apenas a natureza do material adsorvente, 

mas também avaliando os aspectos econômicos e a relação custo-benefício envolvida no 

reaproveitamento de um resíduo, dentre outros. 

A partir da leitura dos artigos da categoria aplicação, é possível perceber que a 

adsorção pode estar associada a outras técnicas que favoreçam a remoção do contaminante, 

tais como a co-precipitação e processos oxidativos, sendo importante e necessária a avaliação 

de cada caso, o que permite com o que o aluno amplie seus horizontes de conhecimento, não 

se detendo apenas ao conteúdo específico que está sendo estudado, mas também na sua 

relação com outros conteúdos/conceitos e, considerando a compartimentalização na grade 

curricular, disciplinas. Além disso, observou-se que, para cada estudo, foram apresentadas 

metodologias distintas, tendo em vista não só as características do adsorvente e adsorvato e 

condições experimentais, mas também os aspectos ambientais e econômicos envolvidos, tais 

como a utilização de métodos alternativos de remediação, o reaproveitamento e transformação 

de materiais para aplicação como adsorventes, o baixo custo e a economia na cadeia 

produtiva. Sendo assim, ressalta-se a importância do aluno compreender a conexão existente 

entre o conteúdo adsorção sobre sólidos com a sua prática profissional, quando, por exemplo, 

o mesmo precisar escolher um material adsorvente para remediação de determinada área 

contaminada. 

 

3.2.2. Estudos envolvendo ensino e/ou experimentação para ensino de ciências 

  

Simultaneamente, também foram selecionados artigos que tecem discussão acerca de 

propostas experimentais e de ensino, especialmente se estas estiverem atreladas ao ensino 

superior. Essa etapa da pesquisa foi de extrema importância para conhecer e compreender 

discussões acerca do ensino de química na educação básica e superior. De um total de 8 

artigos, 5 foram selecionados para este trabalho, cujos títulos estão presentes na Tabela 5. 
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Tabela 5: Artigos da revista Química Nova sobre estudos envolvendo ensino e/ou 

experimentação para ensino de química  

Título do artigo Autores 
Revista  

Química Nova 

Relações pedagógicas em aulas de ciências 

da Educação Superior 

Ana L. de Quadros, Ariane S. F. Silva e 

Eduardo F. Mortimer 

Vol. 41, No. 2, 

2018. 

Proposições didáticas para o formador 

químico: a importância do triplete químico, 

da linguagem e da experimentação 

investigativa na formação docente em 

química 

Roseli P. Schnetzler e Thiago Antunes-

Souza 

Vol. 42, No. 8, 

2019. 

Students building didactic experiments as a 

tool for teaching unit operations and process 

control for chemistry technicians 

Rodrigo Battisti, Graziele V. B. Possenti, 

Ana P. Figueiredo e Marcelo Dal Bó. 

Vol. 42, No. 8, 

2019. 

Avaliação das dificuldades dos estudantes 

de graduação na elaboração de relatórios de 

Química Experimental 

Klenicy K. L. Yamaguchi, Hudinilson K. de 

L. Yamaguchi e Jath da S. e Silva 

Vol. 43, No. 5, 

2020. 

Green chemistry teaching for sustainability 

in papers published by the Journal of 

Chemical Education 

Carlos Alberto Marques, Leonardo V. 

Marcelino , Érica D. S. Dias, Patricia Link 

Rüntzel, Leila Cristina Aoyama Barbosa 

Souza e Adélio Machado 

Vol. 43, No. 10, 

2020. 

 

Quadros, Silva e Mortimer (2018) tecem considerações acerca do caráter tecnicista do 

ensino superior, cuja organização do currículo está pautada na compartimentalização do 

conhecimento, onde cada professor está interessado exclusivamente na sua área sem perceber 

a responsabilidade em relacionar os conhecimentos entre si ou com o contexto (social, 

científico e/ou profissional). Os autores citam estudos que destacam a desfamiliarização dos 

professores com os currículos das áreas em que atuam, reforçando os impactos negativos do 

conhecimento compartimentalizado. Scott, Mortimer e Ametller
2
 (2011 apud. QUADROS, 

SILVA e MORTIMER, 2018) definem relações pedagógicas como “as formas pelas quais os 

professores e os estudantes relacionam ideias na sala de aula, para a construção de 

significado”, destacando a importância de conhecê-las e analisá-las para favorecer o processo 

de aprendizagem de Ciências, bem como o papel do professor em relacionar essas ideias no 

plano social para que essa construção ocorra no plano individual, valendo-se do pensamento 

                                                
2
 SCOTT, P.; MORTIMER, E. F.; AMETLLER, J.; Studies in Science Education. 2011. 47 p. p. 3. 
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de Vigotsky. A partir disso, no estudo “Relações pedagógicas em aulas de ciências da 

Educação Superior”, os autores realizaram uma análise com um grupo de professores do 

ensino superior, em sala de aula, com o objetivo de estabelecer relações pedagógicas que 

reduzissem esse grau de compartimentalização, promovendo continuidade e apoiando a 

construção do conhecimento e de significados do que se é ensinado.  Para a análise, foram 

selecionados quatro professores da UFMG, da área de Ciências da Natureza, que obtiveram 

pelo menos 70% de respostas positivas sobre sua prática docente em quatro semestres 

consecutivos, sendo dois deles da Química Orgânica (conhecimento mais abstrato) e dois 

deles de Patologia (conhecimento mais próximo do contexto), cujas aulas foram filmadas e os 

autores escolheram uma aula de 1 hora e 40 minutos para construir um mapa de episódio. 

Nesse mapa, cujo cada novo episódio se inicia com um novo tema, foram codificadas as 

relações de continuidade (micro para conceitos vistos na mesma aula, meso para conceitos da 

mesma disciplina e macro para conceitos de outras disciplinas ou até mesmo do ensino 

médio) e os seis tipos de relações de apoio à construção do conhecimento (relação entre o 

conhecimento científico e o cotidiano; relação entre diferentes conceitos científicos; relação 

entre os conhecimentos científicos e os fenômenos; relação entre os modos de representação; 

relação entre diferentes escalas e níveis de explicação em que o conhecimento é concebido e 

analogias), adicionando-se uma classificação muito interessante e de extrema relevância para 

o presente estudo, uma vez que no decorrer da análise, os autores perceberam que os 

professores escolhidos fizeram relações entre conhecimento científico e a prática profissional, 

sendo assim, os mesmos incluíram a relação denominada “conhecimento científico e 

aplicação". 

No estudo de Quadros, Silva e Mortimer (2018), a análise e interpretação dos dados 

foram realizadas por dois pesquisadores que observaram que os quatro professores 

selecionados utilizaram pouquíssimas vezes as relações de continuidade macro, sugerindo que 

os mesmos apresentam dificuldade em relacionar seu conteúdo com o de outras disciplinas 

(seja por desvalorização ou desconhecimento do currículo), além de mostrarem que a 

utilização desse tipo de relação independe da área do professor, visto que tanto o professor de 

Química Orgânica quanto o de Patologia apresentaram quantidades similares de relações de 

continuidade, estando estas mais associadas à prática docente de cada professor. Os autores 

defendem que as relações de continuidade são de extrema importância para a aprendizagem 

dos alunos, uma vez que dão uma visão mais ampla da Ciência ao longo do tempo, 

conectando as disciplinas como parte de um todo. Ao longo da análise, os autores observaram 

que, diferentemente das relações de continuidade, as relações de apoio à construção de 
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conhecimento, dependem da natureza do conteúdo estudado na disciplina, visto que para a 

área de Patologia, a qual está mais associada ao contexto, os professores fizeram mais 

relações entre os conhecimentos científico e cotidiano. No caso da disciplina de Química 

Orgânica, por apresentar um alto grau de abstração, os autores observaram que utilizar 

diferentes modos de representação (por exemplo, a representação química no quadro e o 

modelo bola/vareta) contribuiu para melhorar a comunicação entre professor e aluno, bem 

como na significação do conteúdo. Também foi observado que, em 100 minutos de aula, os 

quatro professores utilizaram 2 ou 3 vezes as relações de conhecimento científico e aplicação, 

porém as mesmas não foram detalhadas ao longo do artigo. Por fim, os autores ressaltaram a 

importância dos professores compreenderem os benefícios que as relações pedagógicas 

trazem ao longo do processo de aprendizagem, para que possam incorporá-las ao 

planejamento das aulas e à prática docente como um todo.  

Schnetzler e Antunes-Souza (2019), considerando a precariedade de programas e 

ações de formação continuada para professores, realizaram um estudo teórico de proposições 

didáticas a fim de contribuírem para o aprimoramento na formação de futuros professores de 

química, ressaltando problemáticas dessa formação sob três eixos temáticos, sendo eles: uma 

releitura do triplete químico de Johnstone (níveis de conhecimento fenomenológico, 

representacional e teórico conceitual); a linguagem no processo ensino-aprendizagem sob a 

perspectiva histórico-cultural de Vigotski pautada na negociação de significados e interações 

com os alunos e, por fim, a experimentação investigativa como recurso capaz de articular os 

níveis do conhecimento do triplete químico, bem como explorar ideias e promover mediações 

pedagógicas. Dentre as problemáticas observadas em diversos estudos e citadas no trabalho de 

Schnetzler e Antunes-Souza (2019), está o fato de que os cursos de licenciatura acabam 

tratando a docência de maneira simplista (o conhecimento escolar passa a ser uma 

simplificação do conhecimento científico) e tecnicista, visto que as disciplinas da Química 

não estão integradas com as disciplinas pedagógicas e o processo ensino-aprendizagem está 

centrado na transmissão-recepção, sem se preocupar com aluno enquanto possuidor e 

produtor de ideias. Sob essa perspectiva, os autores consideram a docência para além da 

capacitação científica, ressaltando a importância do professor em reelaborar os conhecimentos 

químicos, considerando seu propósito, os aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos 

envolvidos e a relação entre conhecimento científico e cotidiano.  

O triplete químico proposto por Johnstone em 1982 é algo particular e amplamente 

encontrado na literatura como modelo de se ensinar química, o qual relaciona três níveis do 

conhecimento químico situados no vértice de um triângulo equilátero. O primeiro deles é o 
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nível macroscópico ou fenomenológico, que se dá por meio de observações e experimentos; o 

segundo é o nível representacional, que engloba a linguagem química, tais como: símbolos, 

fórmulas e equações e o terceiro é o nível microscópico ou teórico-conceitual, definido pelos 

modelos e teorias que explicam ou preveem os fenômenos. A linguagem química é essencial 

na aprendizagem dos conceitos químicos e transita entre os níveis macro e microscópico 

quando, por exemplo, uma equação pode ser lida em termos de mol (micro) ou em termos de 

massa (macro), daí a importância da interação discursiva entre professor e aluno no 

movimento de significação das representações para a construção do conhecimento químico. 

Os processos dialógicos são fundamentais em aulas de Química, especialmente quando se 

trata de formação de professores, para que possam exercer o mesmo na docência, tendo em 

vista o papel do professor em mediar o conhecimento para que o aluno possa compreender e 

interpretar um conceito químico em termos teórico-conceituais através da linguagem 

(SCHNETZLER; ANTUNES-SOUZA, 2019). 

No artigo “Proposições didáticas para o formador químico: a importância do triplete 

químico, da linguagem e da experimentação investigativa na formação docente em química”, 

Schnetzler e Antunes-Souza (2019) reforçam a abordagem histórico-cultural de Vigotski ao 

considerarem a formação do psiquismo a partir da mediação pelo signo e pelo outro, ou seja, 

do plano social para o plano psicológico, evidenciando o papel do outro e a linguagem como 

constitutivos na elaboração conceitual. Deste modo, pontuam que a mediação pedagógica 

deve promover um deslocamento dos alunos dos conceitos vivenciais (cotidianos) para os 

abstratos (científicos) e que, tanto a escola básica quanto a universidade são locais legítimos 

para a transmissão/assimilação de conhecimentos sistematizados. Assim, percebe-se que o 

ensino de Química apresenta papel fundamental não só no desenvolvimento psíquico do 

indivíduo, mas também na vida coletiva.  

Em adicional, Schnetzler e Antunes-Souza (2019) tecem discussões acerca da 

importância da experimentação, sobretudo em romper a visão simplista da mesma, uma vez 

que observa-se uma tendência em utilizar a prática para demonstrar a teoria, acompanhada da 

ideia de ciência como algo concreto e verdadeiro, sob um modelo de transmissão-recepção de 

conhecimento. Os autores questionam que, sendo a teoria uma possível explicação para os 

fenômenos, acaba sendo contraditório comprová-la e que de nada adianta a realização de 

atividades experimentais se estas não forem capazes de transcender os conhecimentos 

fenomenológico e cotidiano. Deste modo, enfatizam que a discussão acerca da atividade 

experimental é muito mais importante do que o experimento em si, uma vez que é preciso a 

mediação do professor para que o aluno saia do pensamento concreto e articule-o com o 
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pensamento teórico. Schnetzler e Antunes-Souza (2019) também observam que, nesse tipo de 

atividade, as tarefas geralmente ficam para casa e apresentam foco no macroscópico, ou seja, 

procedimentos, materiais e observações em si, deixando as explicações e significações em 

segundo plano. Sendo assim, os autores sugerem a realização de experimentações 

investigativas para desenvolver habilidades de raciocínio por meio da resolução de um 

problema que incentive os alunos a buscar informações e levantar hipóteses baseadas no 

conhecimento químico que já possuem.  

Relacionando as considerações de Schnetzler e Antunes-Souza (2019) acerca da 

experimentação com o objetivo do presente trabalho, podemos perceber a importância de se 

romper com uma prática atrelada a teoria no sentido de comprová-la, percebendo onde o 

conhecimento adquirido é aplicável na prática e como ele se relaciona com outros 

conhecimentos e com o contexto. No artigo, os autores também questionam a experimentação 

no ensino superior para formação de professores de química, considerando o fato de que para 

mudar suas práticas docentes, os estudantes precisam conhecer e vivenciar esses modelos na 

prática, cabendo aos professores do ensino superior desenvolver e exemplificar o triplete 

químico e a experimentação investigativa em suas aulas. 

Os artigos de Quadros, Silva e Mortimer (2018) e Schnetzler e Antunes-Souza (2019) 

citados anteriormente integram a categoria prática docente e, de maneira geral, discutem o 

papel do professor no processo de ensino aprendizagem a partir de questionamentos acerca da 

visão tecnicista no ensino de ciências, bem como a importância em relacionar os conteúdos 

com a vivência do aluno por meio de relações pedagógicas, conforme estudo de Quadros, 

Silva e Mortimer (2018) e de proposições didáticas (triplete químico, linguagem e 

experimentação investigativa), conforme Schnetzler e Antunes-Souza (2019).  

Outra categoria estabelecida foi intitulada experimentos no ensino profissional, sendo 

composta pelos artigos “Students building didactic experiments as a tool for teaching unit 

operations and process control for chemistry technicians”, de Battisti e colaboradores (2019) e 

“Avaliação das dificuldades dos estudantes de graduação na elaboração de relatórios de 

Química Experimental”, de Yamaguchi, Yamaguchi e Silva (2020), os quais discutem a 

importância das atividades experimentais na construção do conhecimento, bem como no 

desenvolvimento profissional do aluno, além deste último tratar das dificuldades encontradas 

pelos estudantes na produção dos relatórios, tendo em vista que este é amplamente utilizado 

para avaliação do conhecimento adquirido ao longo da realização de um experimento.  

No artigo “Students building didactic experiments as a tool for teaching unit 

operations and process control for chemistry technicians”, Battisti e colaboradores (2019) 
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destacaram a importância e a dificuldade de se preparar alunos técnicos em química capazes 

de terem uma visão ampla do processo industrial e das relações entre as diversas áreas de 

conhecimento, apresentando a utilização de experimentos didáticos como alternativa para que 

os alunos possam compreender melhor as disciplinas de engenharia química do curso técnico, 

especialmente as de Operações Unitárias e de Controle de Processos Industriais, bem como a 

aplicação prática desses conceitos, para que os alunos sejam capazes de compreender os 

processos químicos, selecionar os equipamentos mais adequados de acordo com as 

necessidades industriais, bem como manipular os instrumentos de medida e controle mais 

utilizados na indústria química. Sendo assim, considerando o distanciamento dessas 

disciplinas com o cotidiano do aluno, bem como a dificuldade dos professores em discutir 

conteúdos de tamanha complexidade, Battisti e colaboradores (2019) propuseram a 32 alunos 

do curso técnico em química integrado ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, localizado em Criciúma, com faixa etária entre 16 e 

18 anos, a elaborarem o projeto, planejarem, construírem e avaliarem a realização de 

experimentos didáticos de operações unitárias para os conceitos de trocador de calor, 

adsorção, umidificação e secagem a partir dos conhecimentos estudados em sala de aula, 

visando aproximar os alunos da rotina industrial, favorecendo assim o processo de ensino-

aprendizagem, por meio de uma participação ativa dos alunos e relação mais próxima entre 

eles e entre aluno e professor, além do contato direto com áreas multidisciplinares, tais como: 

avaliação de impactos ambientais, gestão de riscos,  design, orçamento e compra de materiais. 

Para a escolha do experimento didático foram avaliados os recursos disponíveis e a 

viabilidade técnica de execução, além do equipamento abranger os fenômenos de 

transferência de massa e calor contemplados nas disciplinas. A metodologia do trabalho se 

deu em cinco etapas principais, a citar: seleção da operação unitária, estudo de princípios e 

projeto da operação unitária, construção do experimento didático, testes experimentais de 

avaliação de desempenho e seminário de apresentação dos experimentos didáticos, cujos 

alunos se reuniram inicialmente em quatro grupos para juntos e, com o auxílio do professor, 

discutirem os conceitos e desenvolverem cada etapa do estudo.  

Dentre as operações unitárias de trocador de calor, adsorção, umidificação e secagem 

escolhidas para a elaboração dos experimentos didáticos no estudo de Battisti e colaboradores 

(2019), maior ênfase será dada à de adsorção, uma vez que trata-se do conteúdo abordado no 

presente disso, porém é importante ressaltar que, para todos os experimentos, foram avaliados 

parâmetros relacionados a disponibilidade e resistência dos materiais, viabilidade de aplicação 

técnica, função de cada equipamento e custos. Para o experimento de adsorção, os alunos 
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fizeram uma coluna de adsorção em leito fixo (dois tubos de acrílico com 5,0 cm de diâmetro 

e 50 cm de comprimento e um tubo de acrílico com 5,0 cm de diâmetro e 100 cm de 

comprimento em um suporte de madeira), cujos materiais adsorventes acondicionados na 

coluna foram casca de arroz e palha de milho, que são abundantemente encontrados na região 

por serem resíduos agroindustriais. O adsorvato foi o azul de metileno na concentracao de 10 

mg.L
-1

 que passou pela coluna e foi coletado de tempos em tempos com absorbância medida 

em espectrofotômetro UV-Vis e concentração calculada inserindo a mesma na curva de 

calibração elaborada pelos próprios alunos com soluções de concentrações conhecidas do 

corante. Comparando os dois adsorventes utilizados no experimento, os alunos observaram 

que a palha de milho manteve sua capacidade de adsorção pois mais tempo, pelo fato de se 

utilizar uma massa mais elevada (184 g) se comparada com a massa da casca de arroz (36,8 

g), além do fato da coluna de casca de arroz ter saturado em 300 minutos, perdendo a 

capacidade de adsorção e, com isso, aumentando a concentração de corante na saída da 

coluna. Os resultados foram verificados por questionário qualitativo respondido por 20 alunos 

e dados técnicos de desempenho avaliados pelos docente e apresentaram-se positivos tanto na 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem, quanto na aproximação dos alunos com o 

controle de processos e instrumentação industrial, os quais inclusive, foram capazes de 

apresentar pontos de melhoria nos equipamentos didáticos a partir dos experimentos 

realizados. No trabalho de Battisti e colaboradores (2019), os alunos também tiveram espaço 

para manifestarem suas sugestões, elogios e críticas à metodologia de construção dos 

experimentos didáticos e, dentre as avaliações negativas, os autores observaram que alguns 

alunos reclamaram da ausência de um passo a passo detalhado de execução e a necessidade de 

se dedicar ao projeto inclusive nos períodos extraclasse, organizando melhor o tempo e 

período de execução de cada etapa, o que será avaliado pelos professores em trabalhos 

futuros, mas em contrapartida apresenta contribuições positivas no tocante à autonomia dos 

alunos na resolução de problemas reais.  

O estudo de Battisti e colaboradores (2019) vai ao encontro do objetivo do presente 

trabalho sobretudo por se tratar de um estudo de caso com alunos de um curso técnico, o qual 

está direcionado para a aproximação da prática profissional com os conceitos de engenharia 

química adquiridos ao longo do curso, além de trabalhar com atividades experimentais, ainda 

que sob uma ótica diferenciada do experimento de adsorção analisado no presente estudo. Foi 

possível observar, de uma maneira geral, que a construção de experimentos didáticos pelos 

alunos do curso técnico em sala de aula mediados pelo professor foram importantes no 

processo de ensino-aprendizagem desses alunos, uma vez que tais experimentos promoveram 
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um contato direto dos estudantes com outras áreas do conhecimento e, principalmente, com a 

prática profissional. Acreditamos que a desvantagem citada pelos alunos quanto à falta de um 

guia prático contendo o passo a passo do projeto, pode estar relacionada com um modelo 

bastante presente nas atividades experimentais que são os roteiros de atividades que colocam 

os alunos para segui-los sem ser necessária muita reflexão. Ainda sob o olhar dos autores, a 

atividade proposta acaba sendo vantajosa para o desenvolvimento do estudante ao assumir sua 

autonomia frente à resolução de problemas que podem ser encontrados por ele ao longo de 

sua vida profissional.  

Um dos artigos que nos chama a atenção no levantamento de dados é o que destaca, já 

no título, o papel do relatório na atividade experimental. Neste artigo intitulado “Avaliação 

das dificuldades dos estudantes de graduação na elaboração de relatórios de Química 

Experimental” e que também compõe a categoria experimentos no ensino profissional, 

Yamaguchi, Yamaguchi e Silva (2020) salientam a importância das atividades experimentais 

na construção do conhecimento e a utilização do relatório experimental para avaliar o 

conhecimento adquirido pelo aluno por meio da descrição, análise e discussão dos dados 

obtidos. Entretanto, segundo os autores, muitos estudos apontam dificuldades encontradas 

pelos alunos de graduação em articular as ideias e comunicar seus conhecimentos, seja pela 

linguagem complexa, formalidade, busca de fontes inadequadas ou interpretação do texto, o 

que pode refletir não só na formação acadêmica, mas também na vida profissional do 

estudante. Sendo assim, Yamaguchi, Yamaguchi e Silva (2020) identificaram fatores, 

mapearam e discutiram as dificuldades encontradas por alunos do curso de Ciências: Biologia 

e Química da Universidade Federal do Amazonas - UFAM na elaboração de relatórios 

experimentais, visando aprimorar a comunicação científica. A metodologia desse estudo de 

caso contemplou uma primeira etapa em que 83 indivíduos do 2º ao 10º período de curso que 

fizeram alguma disciplina experimental e aceitaram participar da pesquisa responderam um 

questionário de 15 perguntas e uma segunda etapa de coleta de dados institucionais referentes 

ao percentual de reprovação e retenção nas disciplinas experimentais dos alunos no período de 

2007 a 2019. De acordo com o estudo, os autores perceberam que os tópicos em que os alunos 

apresentam menos dificuldades são os de “justificativa, objetivos e conclusão” e os de maior 

dificuldade são “resultados e discussão, formatação nas normas e referencial teórico”. 

Avaliando demais pesquisas da literatura, os autores também apontam para o fato de que a 

avaliação dos docentes valoriza mais o conteúdo apresentado no relatório e não contempla de 

maneira plena as estruturas do texto e a escrita científica adotada; além do fato de que as 

disciplinas direcionadas para a metodologia de trabalho e escrita científica, geralmente, são 
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dadas nos períodos iniciais do curso e de maneira independente das demais disciplinas.  

Além disso, Yamaguchi, Yamaguchi e Silva (2020) ressaltam que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais apontam para a necessidade de que os alunos de Química  não 

aprendam só os conteúdos, mas também leiam, compreendam e interpretem textos científico-

tecnológicos. Sendo assim, os autores observaram a importância de se utilizar artigos 

científicos nas disciplinas de graduação para auxiliar os alunos na compreensão de uma 

pesquisa científica, suas particularidades, semelhanças, diferenças e familiarização com os 

termos científicos e com estudos atuais e clássicos. Tendo em vista que o estudo foi realizado 

em Coari, que fica a 363 km de Manaus e tem como principal meio de transporte os rios, a 

maioria dos acadêmicos afirmaram que utilizam a biblioteca como local físico para 

elaboração dos relatórios e alegaram que uma das principais dificuldades é o acesso à internet, 

seguida da pouca disponibilidade de livros, fator que quase não ocorre em outras 

universidades do país por questões sociais, econômicas, geográficas e políticas. Os estudantes 

fizeram algumas propostas de intervenções para auxiliar na elaboração dos relatórios 

experimentais, bem como na comunicação científica, tais como a utilização de apostilas ou 

manuais, cursos ou oficinas e aulas de elaboração de relatório ao longo da disciplina. Os 

autores concluíram, por fim, que os itens do relatório cujos alunos apresentam maior 

dificuldade são aqueles que mais exigem leitura e conhecimento prévio, assim acreditam que 

o ponto principal para o desenvolvimento dos acadêmicos na escrita científica está centrado 

no incentivo a leitura, integrando-a com a escrita, daí o papel do docente em atuar como um 

grande motivador, orientando os alunos na busca por conhecimento científico e profissional, 

indicando materiais didáticos, artigos científicos e acompanhando-os no decorrer da 

disciplina. 

Dentre os artigos envolvendo ensino e/ou experimentação para ensino de ciências, um 

deles trata-se de uma revisão da literatura acerca de estudos relacionados diretamente ao 

ensino de química verde, intitulado “Green chemistry teaching for sustainability in papers 

published by the Journal of Chemical Education”, de Marques e colaboradores (2020). O 

mesmo não foi enquadrado em nenhuma das categorias anteriores, entretanto permitiu tecer 

reflexões a respeito da articulação entre teoria e aplicação profissional, sobretudo com 

abrangência para o campo ambiental, cujas considerações estão descritas a seguir. 

Frente a busca por um Desenvolvimento Sustentável no campo industrial e pelos 

profissionais da química, Marques e colaboradores (2020), no artigo “Green chemistry 

teaching for sustainability in papers published by the Journal of Chemical Education” 

evidenciam a importância de práticas cada vez menos agressivas ao ser humano e ao meio 
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ambiente, pautadas nos doze princípios da Química Verde, formulados em 1998, reforçando 

que essas práticas vão além do conhecimento técnico, ou seja, relacionam a teoria e a prática 

atreladas a valores éticos e socioambientais. De maneira geral, a química verde ainda é um 

campo em desenvolvimento, sendo vista como um conjunto de inovações químicas 

direcionadas para a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente, entretanto, é de suma 

importância transcender esse conhecimento para aplicações capazes de solucionar desafios e 

crises globais o que, do ponto de vista educacional, significa integrar os conhecimentos em 

um único campo capaz de mostrar o caminho para atingir o objetivo de sustentabilidade 

ambiental. Observa-se que educar para a sustentabilidade está ausente em muitos currículos 

do ensino médio e superior em todo o mundo, daí a importância em reforçar a relação 

existente entre química verde e sustentabilidade ambiental. Sendo assim, baseando-se em 

dados da UNESCO, faz-se necessário focar em uma química interdisciplinar e holística 

incorporada ao longo de todo o currículo, bem como uma formação reflexiva sob o ponto de 

vista da sustentabilidade ambiental, relacionando química verde e desenvolvimento 

sustentável com o objetivo de alinhar estratégias curriculares e produzir recursos didáticos 

(MARQUES et al., 2020). Como metodologia de trabalho, Marques e colaboradores (2020), 

buscaram o termo "química verde” no site do Journal of Chemical Education até o final de 

2019, encontrando 127 artigos relacionados à sustentabilidade e apenas 39 relacionando 

química verde e desenvolvimento sustentável de maneira explícita, sendo assim, os autores 

evidenciaram a importância de formar profissionais químicos com um pensamento crít ico e 

reflexivo incluindo no currículo práticas educacionais voltadas ao ensino de química verde. 

 

3.3. Análise do Manual de laboratório Físico-Química Experimental V  

  

A apostila denominada “Manual de laboratório Físico-Química Experimental V”, 

impressão 2015/2, elaborada pelo departamento de Físico-Química da Universidade Federal 

Fluminense, foi analisada no presente estudo e possui um total de 10 capítulos, os quais estão 

descritos a seguir: 

1. Tratamento estatístico dos dados experimentais 

2. Gases 

3. Líquidos 

4. Soluções 

5. Equilíbrio químico 

6. Tensão superficial 
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7. Adsorção sobre sólidos 

8. Eletrólise 

9. Condutimetria 

10. Cinética química 

De maneira geral, os capítulos são organizados em tópicos, a citar: a Introdução (item 

1) que apresenta aspectos teóricos referentes ao conteúdo do(s) experimento(s) a ser(em) 

realizado(s) e pode conter subitens; O Método (item 2) que apresenta quais os dados serão 

obtidos experimentalmente, bem como faz ajustes matemáticos necessários para realização do 

experimento e, posteriormente, apresenta o(s) Experimento(s) (item 3) e materiais que serão 

utilizados para execução do(s) mesmo(s); o procedimento experimental que contém o passo a 

passo do experimento e, por fim, a Bibliografia (item 4) com os documentos consultados para 

elaboração do capítulo.  

Por referir-se ao tratamento estatístico dos dados experimentais, o capítulo 1 não 

apresenta método nem procedimento experimental. Ao final, a apostila possui um anexo de 

Resultados e Discussão referente a cada prática apresentada, o qual o aluno entrega para o 

professor juntamente com o relatório. Este anexo consiste, basicamente, em tabelas para que o 

aluno preencha com os parâmetros experimentais obtidos na realização da referida prática.  

Para este trabalho, foi analisado o capítulo 7, cujo título é denominado “Adsorção 

sobre sólidos” e apresenta-se dividido em tópicos, analisados conforme descrito a seguir:: 

 

● Análise do tópico Introdução 

Nesta parte do capítulo, os autores descrevem o conceito de adsorção, adsorvato e 

adsorvente; exemplificam alguns materiais com potencial de adsorção, tais como: carvão 

ativado, géis de sílica, alumina e zeólita; classificam quimio e fisissorção; definem grau de 

adsorção e citam a utilização do processo de adsorção na remoção de impurezas e poluentes, 

na engenharia das reações e como base da cromatografia.  

Neste sentido, o item Introdução inicia destacando aspectos teóricos relacionados, de 

uma maneira geral, ao conteúdo de adsorção, como apresentado no texto a seguir: 

“A adsorção ocorre devido à interação entre os átomos ou moléculas da superfície 

do sólido e do adsorvato, que pode ser de natureza física ou química. Na adsorção 

física, ou fisiossorção, há uma interação de van der Waals entre o adsorvato e o 

adsorvente, que embora tenham longo alcance, são interações fracas. De modo, a 
fisiossorção é rápida, reversível e não-específica, podendo ocorrer em qualquer 

sistema a temperaturas baixas ou moderadas, em mono ou multicamadas. A 

adsorção química, ou quimissorção, envolve uma reação química entre as moléculas 

adsorvidas e as adsorventes, através das valências livres dessas moléculas com a 

formação de novos compostos, só ocorrendo em sistemas a altas temperaturas e em 

monocamadas.” 
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Ao final do item apresenta-se ainda, de forma genérica, possibilidade de aplicação na 

indústria química: 

“Os processos nas superfícies sólidas condicionam muitos aspectos da indústria 

química. Como método de separação, a adsorção é mais utilizada na remoção de 

impurezas e poluentes, presentes em baixas concentrações nas correntes de fluidos. 

Ela também é a base da cromatografia, e como a maioria das reações industriais 

importantes é catalítica, a adsorção assume papel fundamental na engenharia das 
reações.” 

 

Embora este item tenha por finalidade estabelecer relação entre a teoria e a atividade 

experimental a ser realizada, de certo modo, se limita a reproduzir informações 

predominantemente teóricas, e mesmo quando de aplicação industrial, que são encontradas no 

livro didático e também estão presentes na disciplina teórica de Fisico-Quimica. 

Sendo assim, a sugestão é que o item Introdução traga maior ênfase para aplicações 

práticas do conteúdo de adsorção com as quais o aluno poderá se deparar no campo 

profissional, tais como: remediação de uma área e melhor metodologia a ser utilizada. Um 

exemplo a destacar, na prática, seria a escolha de um bom material adsorvente para remoção 

de determinado contaminante, o que envolve a discussão das características do adsorvente e 

do adsorvato, das condições experimentais e dos aspectos sociais, econômicos e ambientais 

envolvidos. 

Dias e colaboradores (2019), por exemplo, no artigo de revisão que trata da utilização 

de microalgas como biorremediadores, apresentam a ineficiência de adsorventes 

convencionais, tais como o carvão ativado e zeólitas para a remediação de alguns metais, 

demonstrando as vantagens de se utilizar uma biomassa alternativa (microalgas) em processos 

de remediação em função de sua composição bioquímica. Estes mesmos autores ressaltam a 

importância de se avaliarem os parâmetros físico-químicos associados ao processo de 

adsorção, tais como: área superficial do material adsorvente, pH, temperatura e agitação do 

sistema. 

Marques e colaboradores (2020), por sua vez, enfatizam a importância de se relacionar 

teoria e prática profissional com valores éticos e socioambientais, bem como a formação de 

profissionais da área de química cada vez mais críticos e reflexivos quanto ao seu papel no 

ambiente em que estão inseridos.  

Quanto às condições experimentais e a relação entre teoria e atividade experimental, é 

importante que o aluno tenha em mente as diversas possibilidades de se aplicar a adsorção, 

comparando estudos com metodologias distintas como, por exemplo, no estudo de Júnior e 

colaboradores (2018) que realizaram os experimentos de adsorção de pesticidas em cartuchos 
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de Si (PDAS) - poli (dimetil-co-alquilmetilsiloxano) termicamente imobilizado em sílica 

utilizando solução com pH igual a 6, enquanto que Leles e colaboradores (2019) realizaram os 

experimentos de adsorção de cromo VI em nanopartículas de cobalto com remoção favorecida 

em valores de pH próximos de 2. Assim, ao estabelecer essas comparações e ampliar a mente 

do aluno para as possíveis condições de realização de um mesmo estudo (no caso do presente 

trabalho, de adsorção), pretende-se despertar nele um maior interesse pela leitura de artigos 

científicos o que, segundo Yamaguchi, Yamaguchi e Silva (2020) é crucial no 

desenvolvimento da linguagem científica do educando, auxiliando-o também  na elaboração 

de relatórios experimentais. 

Além disso, ao observar o conteúdo de adsorção aplicado à prática profissional, 

acreditamos que o aluno se sentirá mais motivado na realização do experimento, voltando seu 

olhar para sua autonomia frente à resolução de problemas reais, conforme destacado no 

estudo de Battisti e colaboradores (2019) com alunos de um curso técnico em química. 

Além da aplicação prática, especialmente sob um viés de remediação ambiental, 

também seria interessante que a introdução da apostila apresentasse a diferença entre um 

experimento de adsorção em batelada e um experimento de adsorção em leito fixo. O 

experimento analisado no Manual aqui analisado trata-se de um exemplo de adsorção em 

batelada. Dentre alguns estudos de adsorção em leito fixo, pode-se citar: “Extração em fase 

sólida de resíduos de agrotóxicos de água superficial, empregando um sorvente de menor 

retenção” de Júnior e colaboradores (2018) que busca tratar resíduos dos pesticidas 

carbendazim, diurom e metil paration em amostras de águas superficiais utilizando cartuchos 

de Si (PDAS) - poli (dimetil-co-alquilmetilsiloxano) imobilizados em sílica e “Students 

building didactic experiments as a tool for teaching unit operations and process control for 

chemistry technicians” de Battisti e colaboradores (2019) cujos alunos realizam um 

experimento de adsorção de em leito fixo comparando colunas produzidas com casca de arroz 

e palha de milho como adsorventes na remoção de azul de metileno com concentração igual a 

10 mg.L
-1

.Assim, é importante destacar que o experimento em batelada ou em leito fixo 

podem nos dar diferentes informações a respeito do potencial de adsorção de um material, tais 

como na construção de isotermas ou na determinação do percentual de remoção, 

respectivamente. 
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○ Análise do subtópico: A isoterma de Freundlich e a Adsorção de Solutos em 

Soluções 

Neste tópico da apostila, subitem da Introdução, é apresentada a isoterma de 

Freundlich por ser a mais adequada para o experimento de adsorção a ser realizado. Assim, 

são definidas a isoterma aparente de adsorção e a equação que descreve o grau de adsorção 

representado pela isoterma de Freundlich, bem como os componentes da equação (x como a 

quantidade de substância adsorvida, m como massa de adsorvente, Cs,eq como a concentração 

da solução após o equilíbrio, K e n como constantes específicas para cada par adsorvato-

adsorvente). Também é mencionado o termo adsorção competitiva para dizer que um sólido 

pode adsorver tanto o solvente quanto o soluto. Além disso, é dito que a isoterma de 

Freundlich falha em concentrações da solução muito altas e que o valor de n é usualmente 

maior que 1. 

 Considerando os artigos acerca do tema adsorção sobre sólidos da Revista Química 

Nova selecionados para o presente estudo, percebeu-se que no artigo “Hidrogéis 

nanocompósitos de polissacarídeo com zeólita: avaliação do processo de adsorção do 

pesticida Paraquat”, de Aouada, Barbosa e Moura (2018), o modelo de adsorção se ajustou 

melhor à isoterma de Freundlich-Langmuir avaliando o parâmetro de coeficiente de regressão 

linear, enquanto que nos artigos “Study of the chromium (VI) removal from aqueous systems 

by cobalt nanoparticles”, de Leles e colaboradores (2019) e “Synthesis of materials produced 

from spent batteries with environmental application”, de Nascimento e colaboradores (2020) 

se ajustaram melhor ao modelo de isoterma de Langmuir. Os demais artigos não realizaram o 

experimento de adsorção com a finalidade de construir as isotermas, sendo assim, não 

descrevem qual modelo melhor se ajusta ao comportamento do adsorvato na superfície do 

adsorvente estudado, mas avaliam o potencial de adsorção desses materiais a partir de 

parâmetros como saturação das fibras e valores percentuais de recuperação (OLIVEIRA et al., 

2018; Júnior et al., 2018).  

Os fatores apresentados anteriormente evidenciam a importância de mostrar ao aluno 

que também existem outros tipos de isoterma como, por exemplo, a isoterma de Langmuir, a 

qual também é amplamente utilizada e aplicada em estudos de adsorção, bem como os 

motivos pelos quais escolheu-se apresentar a Isoterma de Freundlich para o experimento da 

apostila, cujo par adsorvato-adsorvente é o ácido acético e o carvão ativado. Pode-se ainda 

apresentar demais possibilidades de avaliação do potencial de um material como adsorvente, 

por exemplo, a partir da construção da isoterma de Langmuir e determinação de outros 
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parâmetros experimentais, sem perder o foco do experimento que no caso é a construção da 

isoterma de Freundlich e determinação do parâmetro n a partir dela. 

 

● Análise do tópico Método  

O objetivo deste tópico é, basicamente, mostrar ao aluno como é feito o levantamento 

de uma isoterma de adsorção em solução e realizar as transformações matemáticas necessárias 

para enquadrar o experimento proposto na isoterma de Freundlich de modo que a equação 

seja escrita em função dos volumes de titulante obtidos experimentalmente. A equação é 

então linearizada para que o parâmetro n possa ser determinado através do coeficiente angular 

da curva. 

Uma sugestão do presente estudo para esse tópico da apostila é discutir melhor o fato 

de que a escolha do método está associada ao tipo de material adsorvente do estudo e ao 

adsorvato que deseja-se remover, ou seja, cada par adsorvato-adsorvente em um experimento 

de adsorção se ajustará melhor a um modelo de isoterma, pois o seu comportamento depende 

das características desses materiais. Também é importante discutir melhor o parâmetro n, pois 

na apostila apenas é dito que este é usualmente maior que um.  

O parâmetro n na isoterma de Freundlich é um valor determinado empiricamente e  

está relacionado com a energia média de adsorção, isto é, quanto maior for o valor de n, maior 

também é a afinidade entre o par adsorvato-adsorvente utilizado, diz-se interações fracas para 

valores menores que 1 e fortes para valores maiores que 1, enquanto que, para valores iguais a 

um sugere-se que os sítios são energeticamente equivalentes e que, sendo assim, os dados 

experimentais tendem a se ajustar melhor à isoterma de Langmuir (VALENTE et al., 2002).  

Souza e colaboradores (2021), no artigo “Estudo de propriedades físico-químicas na 

avaliação da adsorção em biocarvão produzido com folhas de amendoeira-da-praia” 

realizaram um experimento de adsorção com radiotraçadores Zn-65, Co-57 e Mn-54 na 

superfície de um biocarvão produzido a partir de folhas secas de amendoeira-da-praia, 

Terminalia catappa, determinando inicialmente o tempo de equilíbrio de 30 minutos e o pH 

da solução de 3,8. A partir da definição destas condições experimentais, foram construídas as 

isotermas de Langmuir e Freundlich para avaliação do processo de adsorção. No trabalho, 

foram considerados tanto os parâmetros determinados pela isoterma de Freundlich quanto 

pela isoterma de Langmuir, uma vez que os coeficientes de correlação linear (R) estavam 

muito próximos de 1 para ambos os modelos. Segundo a Tabela 6 (SOUZA et al., 2021), os 

valores de n obtidos pela isoterma de Freundlich foram maiores que 1, indicando uma 

adsorção favorável entre os radiotraçadores e a superfície do biocarvão. Além disso, a partir 
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das isotermas de Langmuir, foram calculadas as capacidades máximas de adsorção para cada 

radiotraçador, a citar: 1,273 ng.g
−1

 para o Zn-65, 3,271 ng.g
−1

 para o Co-57 e 9,026 ng.g
−1

 

para o Mn-54. Os resultados de capacidades máximas de adsorção apresentados na ordem de 

nanogramas são justificados pelo fato dos experimentos terem sido realizados com 

quantidades de radiotraçadores na ordem de picogramas e ainda estarem na faixa linear das 

isotermas. A partir do trabalho de Souza e colaboradores (2021) é possível discutir e 

demonstrar aos alunos os dois tipos de isotermas e como se determina a melhor delas, além do 

viés ambiental por tratar-se de um biocarvão produzido a partir da conversão à baixa 

temperatura de folhas secas de amendoeira-da-praia com potencial capacidade de adsorção e 

consequentemente, remediação de uma área. 

 

Tabela 6: Parâmetros obtidos com o uso das isotermas linearizadas de Langmuir e Freundlich 

para a adsorção dos radiotraçadores Co-57, Mn-54 e Zn-65 pelo biocarvão de folhas de 

amendoeira-da-praia. 

 Parâmetros de Langmuir Parâmetros de Freundlich 

Radiotraçador R KL (10
8
) QMAX (ng.g

-1
) R KF n 

Co-57 0,999 2,71 3,271 0,999 0,266 1,053 

Mn-54 0,998 0,759 9,026 0,998 0,424 1,002 

Zn-65 0,998 15,282 1,273 0,998 0,056 1,168 

Fonte: SOUZA, et al., 2021 

 

Tendo em vista as considerações realizadas, uma sugestão do presente estudo para o 

tópico Método da apostila seria apresentar ao aluno trabalhos desse cunho para que ele 

perceba as demais possibilidades de aplicação das isotermas, bem como os parâmetros 

fornecidos por cada uma delas, desde que os ajustes matemáticos e interpretações sejam feitos 

de maneira coerente a partir dos gráficos. 

  

● Análise do tópico Experiência: Isoterma de adsorção do ácido acético sobre 

carvão ativo 

Neste tópico, é mencionado que o experimento realizado será a adsorção do ácido 

acético em carvão ativado, cujas concentrações serão definidas por volumetria e, a partir 

disso, será construída a isoterma de Freundlich para determinação do valor de n.  
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○ Análise do subtópico Material utilizado 

Neste tópico são descritos os materiais necessários para a realização do experimento, a 

citar: 4 erlenmeyers de 250 mL com rolhas esmerilhadas, 4 balões volumétricos de 100 mL, 4 

funis, 1 bureta de 50 mL, um suporte com garras, erlenmeyers para titulação, pipetas 

volumétricas de 5 e 10 mL, papel de filtro, carvão ativado, ácido acético 0,5; 0,25; 0,1; 0,05 N 

e hidróxido de sódio 0,1N.  

 

○ Análise do subtópico Procedimento experimental  

Neste tópico é apresentado o passo a passo para realização do experimento, tais como: 

pesagem de exatos 2 g de carvão ativado para cada um dos quatro erlenmeyers; preparação 

das soluções de ácido acético com as concentrações descritas em 7.3.1. (material utilizado); 

agitação cuidadosa por 40 minutos até que seja mantido o equilíbrio do sistema; filtragem das 

soluções após o tempo de equilíbrio; titulação com hidróxido de sódio 0,1 N e em duplicata de 

alíquotas de 5 mL da solução estoque para cálculo teórico da concentração das soluções 

iniciais; titulação de 5 mL dos filtrados das soluções menos concentradas e 10 mL dos 

filtrados das soluções mais concentradas com hidróxido de sódio 0,1 N e também em 

duplicata; cálculo da média dos volumes de titulante utilizados e a partir dos dados obtidos 

levantamento da isoterma de Freundlich conforme a equação descrita no tópico 7.2. (método) 

e determinação do valor de n. 

Em relação ao procedimento experimental, o presente estudo teve como ideia inicial 

propor um novo experimento utilizando materiais diferentes do carvão ativado como 

adsorvente e sob um viés ambiental. Entretanto, devido à pandemia da COVID-19, não foi 

possível realizar testes experimentais e avaliá-los quanto à sua possível aplicação para a aula 

de Físico-Química Experimental V. 

Apesar disso, algumas considerações para trabalhos futuros foram realizadas tendo em 

vista os estudos selecionados na Revista Química Nova envolvendo adsorção sobre sólidos. 

Quanto ao tempo de realização dos experimentos de adsorção pesquisados, foi observado que 

os tempos de contato são muito altos, tais como: 24 horas para o estudo de Oliveira e 

colaboradores (2018) e 48 horas para o estudo de Barbosa, Moura e Aouada (2018), sendo 

assim, seria inviável para aplicação em uma aula experimental de 4 horas de duração. Por 

isso, a ideia inicial seria testar a capacidade de alguns biocarvões para absorção de metais em 

solução, tomando como base os estudos de Souza e colaboradores (2021), porém tendo em 

mente as adaptações necessárias, tais como seleção dos adsorvatos e otimização das condições 

experimentais, já que foram utilizados radiotraçadores como adsorvatos. Além disso, é 
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importante ressaltar que a técnica para quantificação da concentração do adsorvato, após o 

contato como adsorvente, também varia de acordo com suas propriedades. Por exemplo, no 

caso de se utilizar metais a técnica poderia ser absorção atômica ou volumetria enquanto que, 

para corantes, poderia se utilizar um espectrofotômetro.  

 

● Análise do tópico Bibliografia 

Neste item são apresentados os livros de Físico-Química ou de Engenharia Química 

utilizados como base para a elaboração do capítulo. 

 

● Análise do anexo A10 de Resultados e Discussão: Isoterma de adsorção do 

ácido acético sobre carvão ativo 

A parte de Resultados e Discussão, conforme mencionado no item 3.3. do presente 

estudo, vem na apostila como um anexo. Este anexo contém, basicamente, um cabeçalho para 

preenchimento das informações do aluno, tais como: nome, data, turma, grupo e nota e, 

posteriormente, uma tabela para que ele anote dados de volumes de titulante obtidos 

experimentalmente e realize os cálculos necessários para a construção da isoterma de 

Freundlich. Ao final, o anexo apresenta um campo para preenchimento da temperatura e do 

valor de 1/n e de n que serão determinados a partir do coeficiente angular da curva da 

isoterma obtida anteriormente, conforme Figura 2. 



60 
 

 

Figura 2: Anexo A10 - Resultados e Discussão - Isoterma de adsorção do ácido acético sobre carvão 

ativado 

Fonte: Manual de laboratório Físico-Química Experimental V, 2015 

 

Desse modo, o item Resultados e Discussão da atividade se limita à apresentação dos 

dados obtidos experimentalmente, bem como a construção de sua respectiva isoterma. Uma 

prática comum dos professores que ministram a disciplina experimental é solicitar ao 

estudante que também seja entregue um relatório detalhando os aspectos teóricos e 

metodológicos do experimento, assim como o tratamento e discussão dos dados. 

Tradicionalmente, o que observamos nos relatórios elaborados pelos estudantes é uma 
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repetição do que já foi abordado na apostila acrescida dos dados experimentais e tratamento 

destes. Sendo assim, a discussão apresentada pelos discentes acaba se limitando ao que “deu 

certo ou não no experimento” ou à obtenção de resultados que estejam de acordo com os 

dados teóricos encontrados na literatura. 

Nesse sentido, é possível perceber que não há correlação entre o experimento e o que o 

aluno aplicará no exercício de sua profissão, ou seja, não existe interpretação para além dos 

cálculos da equação que descreve a isoterma de Freundlich e do valor de n obtido a partir dos 

volumes determinados. É importante ressaltar que o aluno saia da atividade sabendo construir 

a isoterma de Freundlich para o experimento realizado e, a partir dela, determine o valor de n, 

entretanto, o que observa-se com esse modelo de relatório é apenas uma reprodução do passo 

a passo, não sendo considerados os aspectos práticos nos quais o conteúdo pode ser aplicado. 

A partir destas observações, a sugestão do presente estudo para este tópico é aprimorar 

a discussão do relatório. Conforme o estudo “Avaliação das dificuldades dos estudantes de 

graduação na elaboração de relatórios de Química Experimental”, Yamaguchi, Yamaguchi e 

Silva (2020) investigaram diversas dificuldades apontadas pelos alunos no tocante à 

articulação das ideias em uma linguagem científica, bem como na interpretação do texto e 

consulta de fontes confiáveis, o que vai ao encontro dos tópicos nos quais os alunos relataram 

maior dificuldade: “resultados e discussão, formatação de normas e referencial teórico”. 

Sendo assim, é interessante que no próprio relatório o aluno seja instigado a buscar artigos 

científicos que ofereçam dados de experimentos de adsorção para que ele se familiarize com a 

linguagem científica e seja capaz de avaliar como esses conhecimentos podem estar inseridos 

em sua vida profissional. Os alunos propuseram, no estudo de Yamaguchi, Yamaguchi e Silva 

(2020), a utilização de apostilas ou manuais, cursos ou oficinas e aulas de elaboração de 

relatório, entretanto, considerando o tempo de aula do experimento analisado no presente 

estudo não seria possível realizar essas aulas/oficinas, cabendo à apostila a função de 

estruturar melhor o relatório técnico e estimular a leitura de artigos. Além disso, é preciso 

destacar o papel do professor como mediador do aluno ao longo de toda a disciplina. 

Por mim, no anexo “Resultados e Discussão”, a sugestão é que sejam apresentadas 

perguntas introdutórias que contemplem o que foi discutido ao longo de todo o experimento, 

levando o aluno a pesquisar estudos na literatura e a levantar hipóteses para possíveis 

aplicações, por exemplo, “quais os critérios você adotaria para escolher um bom material 

adsorvente na remediação de uma área contaminada?”, “porque utilizou-se a isoterma de 

Freundlich para o experimento entre o ácido acético e o carvão ativado?”, “extraia dados 

comparativos na literatura entre um estudo de adsorção que melhor se ajustou à isoterma de 
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Langmuir e outro à isoterma de Freundlich”, “como você observa o conteúdo adsorção sobre 

sólidos aplicado à sua prática profissional?”, “qual a interpretação do parâmetro n obtido 

experimentalmente?”. Deste modo, a intenção é provocar o aluno para além da atividade 

experimental, permitindo com que o experimento transcenda a comprovação da teoria e tenha 

aplicação prática em sua vida profissional.  

De uma maneira geral, foi observado após a análise de todos os itens da apostila, que a 

mesma acaba reproduzindo uma visão simplista da prática como forma de comprovar a teoria 

e ainda muito afastada da realidade profissional do aluno. Sendo assim, concordamos com 

Quadros, Silva e Mortimer (2018) quando estes ressaltam a importância das relações 

pedagógicas de continuidade e apoio à construção de conhecimento no processo ensino-

aprendizagem, bem como com Schnetzler e Antunes-Souza (2019) quando destacam que a 

atividade experimental deve considerar os conhecimentos fenomenológico e cotidiano, sendo 

mais importante que o experimento em si. Daí a importância do planejamento do professor e 

da constante busca por uma prática docente que transcenda a sala de aula, dando autonomia 

ao aluno e levando em consideração aspectos ambientais, sociais, econômicos e políticos.  

 

4. Considerações finais 

 

Este trabalho foi impulsionado pelo desafio em como desenvolver uma atividade que 

superasse a dicotomia entre teoria e prática observada tanto na literatura quanto na minha 

vivência enquanto estudante e futura professora de química. O objetivo foi aproximar o 

conhecimento adquirido em um experimento realizado na universidade a uma possível 

aplicação deste à prática profissional, uma vez que nos deparamos com muitas situações reais 

em que não conseguimos observar a teoria atrelada à prática. 

Foi verificada a importância em buscar uma prática educativa capaz de provocar um 

questionamento para além da teoria, levando o educando a refletir as aplicações do conteúdo 

adsorção sobre sólidos na prática, utilizando como recurso não só o procedimento 

experimental em si, mas também a discussão em sala de aula, a problematização da prática a 

partir da proposta do experimento, a leitura de artigos científicos, a comparação de 

metodologias e o levantamento de hipóteses para a resolução de possíveis problemáticas 

enfrentadas no campo profissional que podem ser solucionadas por meio de conhecimentos 

sobre adsorção.  

O material didático, que no caso do presente estudo é o manual de laboratório, pode 

ajudar muito nesse processo, contemplando conteúdos realmente relevantes para a realização 
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da prática, bem como a maneira em que estes podem ser aplicados no contexto profissional. O 

aluno sente falta de um material de apoio, porém este deve ser claro e apresentar informações 

necessárias para a realização da atividade experimental, mas também deve motivá-lo na busca 

por informações complementares, permitindo reflexões que transcendam a sala de aula.  

A ideia inicial do trabalho era propor um novo experimento utilizando outros materiais 

como adsorventes, preferencialmente o biocarvão para dar continuidade aos meus estudos na 

área, entretanto, devido à pandemia da COVID-19, não foi possível realizar testes 

experimentais para sua avaliação. Desta forma, a sugestão para trabalhos futuros é pensar em 

agregar um novo experimento de adsorção sobre sólidos utilizando materiais distintos do 

carvão ativado, principalmente biocarvões produzidos a partir de resíduos em função da 

perspectiva ambiental a eles inerente, para que os alunos possam observar as inúmeras 

possibilidades de aplicação prática deste conteúdo, sobretudo, sob um viés ambiental na 

remediação de áreas contendo baixa quantidade de contaminantes. 
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