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RESUMO 

 

Neste trabalho de conclusão de curso descreve-se o estudo experimental de um dos diversos 

métodos de tratamento de soluções coloridas. Em um primeiro momento, apresenta-se a 

problemática referente à presença de moléculas corantes sintéticas no meio aquático. Em um 

segundo momento, indica-se o método de análise empregado (baseado no processo físico de 

adsorção), e caracterizam-se as moléculas e os materiais que serão aqui considerados: os dois 

corantes escolhidos (o azul direto 71 e o azul de metileno), bem como os adsorventes 

utilizados (o carvão ativado e a terra descolorante virgem). Diversos testes de adsorção foram 

realizados para que uma análise completa do processo fosse possível: inicialmente, realizou-

se a caracterização dos materiais de modo a compreender e determinar suas especificidades 

superficiais e estruturas porosas. Em seguida, analisou-se a cinética de adsorção dos dois 

corantes sobre os dois materiais, de forma a precisar o tempo de equilíbrio do processo. Com 

esta informação bem definida, as isotermas de adsorção de cada um dos materiais porosos 

foram feitas para que suas capacidades de adsorção pudessem, então, ser determinadas. 

Finalmente, modelou-se cada reação por meio dos modelos cinéticos de pseudo-primeira e 

pseudo-segunda ordens (Lagergren e Ho e McKay, respectivamente), e dos conjuntos de 

equações que descrevem as isotermas de Langmuir e de Freundlich. Com estes dados, foi 

possível a interpretação dos resultados obtidos. 
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ABSTRACT 

 

The present work describes one of the many experimental methods that aim to treat colored 

solutions. First of all, the context referring to the presence of dyes in the aquatic environment 

is introduced. Then, the analyze method (which is based in the adsorption process) is 

indicated, and both molecules and materials are characterized. Here, two different dyes are 

considered (the direct blue 71 and the methylene blue); as well as two different adsorbents 

(activated carbon and bleaching earth). Many tests were realized in order to well describe the 

adsorption process. Initially, both materials were characterized so to define their chemical 

surface and porosity. Secondly, the reaction’s kinetics was studied to estimate the equilibrium 

time that corresponded to each adsorption process. Once this information was obtained it was 

possible to plot Langmuir and Freundlich’s isotherms for each pair in order to determine each 

material’s adsorption capacity. Finally, the processes were modeled by Lagergren’s pseudo-

first order and Ho and McKay’s pseudo-second order’s equations. It was therefore possible to 

interpret the obtained results. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a poluição de vias aquáticas vem se tornando um problema 

ambiental que pode estar diretamente relacionado ao desenvolvimento das indústrias 

químicas. Estas usam e despejam uma quantidade bastante significativa de diferentes produtos 

químicos que apresentam, muitas vezes, alta toxicidade (como os corantes). Dentre os 

diferentes setores industriais, destacam-se os têxteis, plásticos, alimentícios e cosméticos 

como os maiores consumidores de compostos corantes (ANIRUDHAN e 

RAMACHANDRAN, 2015; BEYENE, 2014; OLADIPO e GAZI, 2014). De acordo com 

Wawrzkiewicz et., al (2015), existem atualmente mais de 100.000 tipos distintos de corantes 

comercializáveis, que são consumidos industrialmente em uma escala de 700.000 – 1.000.000 

de toneladas por ano. Destas, 280.000 seriam despejadas anualmente no meio ambiente sem 

que haja algum tipo de tratamento prévio.  

Um dos muitos processos industriais responsáveis por este despejo é o de tingimento 

têxtil. Em 2010, estimou-se que aproximadamente 15% da produção total de corantes no 

mundo apresentaria baixa resistência aos métodos de lavagem, de modo que esta fração 

(equivalente a 1,20 toneladas de corantes por dia) seria descartada ainda durante o processo de 

tintura (GUARATINI e ZANONI, 2000). Tendo estes dados em vista, percebe-se que o 

tratamento dos dejetos líquidos impregnados por compostos coloridos se apresenta como um 

assunto de grande importância ambiental, e que deve ser estudado em um contexto 

internacional.  

Ademais, a presença destes compostos corantes no meio aquático natural se configura 

como um risco aos ecossistemas. Graças ao seu poder de impregnar outros materiais mesmo 

estando em concentrações mínimas – em quantidades eventualmente menores que 1 ppm (1 

mg/L) –, eles são capazes de colorir resíduos em solução (CRINI, 2006). A coloração de 

materiais sólidos dificulta a passagem de luz solar através do meio aquático e impede sua 

absorção, podendo prejudicar o processo de fotossíntese (ANIRUDHAN e 

RAMACHANDRAN, 2015). As moléculas corantes são também consideradas tóxicas quando 

apresentam traços de metais pesados ou radicais aromáticos em suas estruturas químicas 

(BEYENE, 2014; YAGUB et al., 2014). Além disto, elas podem desenvolver mutações 

genéticas ou mesmo cânceres em diferentes espécies aquáticas. Nos seres humanos, podem 

causar disfunções renais, cerebrais, nos sistemas reprodutor e nervoso, bem como alterações 

no funcionamento do fígado (CRINI, 2006; ÖZCAN e ÖZCAN, 2004; YAGUB et al., 2014).  
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Normalmente, este tipo de composto não se degrada facilmente – costuma ser 

quimicamente estável em diferentes condições ambientais: os corantes não são fotossensíveis, 

resistem ao calor e a variados agentes oxidantes (ANIRUDHAN e RAMACHANDRAN, 

2015; ÖZCAN e ÖZCAN, 2004).   

A descoloração (isto é, a remoção dos corantes em solução com diminuição de suas 

concentrações) dos meios aquosos é, portanto, difícil se consideradas as complexas estruturas 

e as propriedades apresentadas por estes compostos. Os meios convencionais de tratamento de 

efluentes (como a filtração, precipitação e sedimentação) se mostram ineficientes no que 

concerne esta problemática (ÖZCAN e ÖZCAN, 2004).  

Apesar disto, o tratamento de fases aquosas coloridas é possível e existem diferentes 

processos cabíveis. Como forma de melhor categorizar os métodos de descoloração, a 

literatura agrupa estes procedimentos em três categorias distintas, são elas os métodos: (i) 

químicos, (ii) biológicos e (iii) físicos (ANIRUDHAN e RAMACHANDRAN, 2015; 

BEYENE, 2014; CRINI, 2006; GÜRSES et al., 2014; OLADIPO e GAZI, 2014; YAGUB et 

al., 2014).  

Neste contexto, os métodos físicos, e sobretudo os relativos à adsorção, têm se 

mostrado bastante eficientes e capazes de competir economicamente com os dois primeiros 

(químicos e biológicos). Dentre as suas especificidades, a adsorção que visa o tratamento de 

meios aquosos está diretamente relacionada ao emprego de materiais carbonáceos. Gupta e 

Suhas (2009) revelaram que o conhecimento acerca desta propriedade pode datar do ano 200 

a. C. Conforme foi descoberto, alguns manuscritos sânscritos já aconselhavam a filtração de 

água através do carvão. Papiros egípcios de 1550 a. C. também descreveriam o processo de 

adsorção sobre estes materiais. Entretanto, somente em 1785 o fenômeno de adsorção foi 

estudado cientificamente, e a partir daí pôde-se comprovar a eficiência do carvão no 

tratamento de cor e odor do meio aquoso.  

O carvão atualmente comercializado para estes fins costuma passar por um processo de 

ativação prévio, e é normalmente encontrado na forma de carvão ativado em pó ou granular. 

Entretanto, apesar de se apresentar como o adsorvente mais comumente utilizado, a aplicação 

industrial do carvão ativado (CA) pode ser restringida por causa de seus altos custos. Além 

disto, o material é susceptível a saturar-se uma vez que a adsorção é completada, o que 

impede seu reuso imediato. Diversos tratamentos de regeneração capazes de garantir o seu 

reaproveitamento são possíveis, mas cada um deles contribui para que os custos relativos à 

sua utilização sejam ainda mais elevados (CRINI, 2006).  
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Como alternativa, materiais não convencionais (aqueles de origem natural e obtidos a 

partir de dejetos provenientes da agricultura e da indústria) têm sido estudados 

(ANIRUDHAN e RAMACHANDRAN, 2015; BULUT, GÖZÜBENLI e AYDIN, 2007; 

CRINI, 2006). De acordo com estes autores, todos os subprodutos de um dado processo que 

possuam propriedades de adsorção podem ser classificados como adsorventes de baixo custo 

se forem abundantes na natureza, se não necessitarem de muitas etapas de tratamento e, 

obviamente, se puderem ser comercializados a baixos preços. O grupo de adsorventes naturais 

(ou biossorventes) engloba diferentes resíduos, dos quais pode-se citar como exemplos: 

troncos e pedaços de madeira, caroços de azeitona, pó de bambu, cascas de coco, de 

amêndoas e de arroz, fibra de palma, sabugo de milho, farelo de trigo, argilas e sementes 

diversas (CRINI, 2006; ÖZCAN e ÖZCAN, 2004; RAFATULLAH et al., 2010). 

Estes materiais naturais apresentam normalmente pouco ou nenhum valor agregado, e 

encontram-se, na maioria dos casos, acumulando-se em grandes quantidades no meio 

ambiente (CRINI, 2006). É o caso, por exemplo, das argilas supracitadas. Abundantes na 

natureza, o estudo de suas estruturas e propriedades químicas pode permitir a obtenção de um 

adsorvente bem adaptado ao tratamento de efluentes coloridos. Além disto, o custo de 

obtenção destas argilas é bastante atrativo. Segundo Rafatullaha et al., (2010), na época de 

publicação de seu estudo, a argila ativada (terra Fuller) era comercializada a US$ 0,04 o quilo, 

enquanto que a mesma quantidade de carvão ativado comercial valia, em média, US$ 20,00. 

Tendo em vista a importância do tratamento de meios aquosos coloridos e as muitas 

formas de fazê-lo, o objetivo deste trabalho é apresentar uma análise comparativa das 

performances de adsorção do carvão ativado e de um tipo específico de argila (uma terra 

descolorante virgem originária da Argélia) frente a dois corantes distintos: o azul direto 71 e o 

azul de metileno. Para isso, foram utilizadas as seguintes técnicas: espectroscopia na região do 

UV-Visível, infravermelho com transformada de Fourier (empregando pastilhas de KBr para 

a análise) e caracterização porosa (feita por meio da análise da adsorção).  

  



 
 

4 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este tópico aborda, inicialmente, as generalidades referentes aos compostos corantes, 

como por exemplo, suas classificações de acordo com a literatura. Em mais detalhes, 

apresentam-se as moléculas utilizadas ao longo deste trabalho. 

A seguir, o processo de adsorção é brevemente definido e descrito. Alguns fatores que 

influenciam seu desenvolvimento (como pH, temperatura, concentração de corante e 

quantidade de adsorvente) são também analisados. 

Os materiais porosos são descritos de forma geral em seguida. O carvão ativado e a 

argila virgem, compostos utilizados neste trabalho, são especialmente apresentados.  

Finalmente, trata-se das isotermas de adsorção. Elas se configuram como um resultado 

experimental fundamental da análise do processo e são largamente tratadas pela literatura. 

Apresentam-se as principais classificações das isotermas e dos ciclos de histerese.  

 

2.1. AS MOLÉCULAS CORANTES 

De acordo com Beyene (2014) e Yagub et al., (2014), os compostos corantes 

apresentam em suas estruturas químicas uma variedade de moléculas orgânicas complexas. 

Por exemplo, podem ser constituídos por grupamentos arilas (radicais orgânicos provenientes 

de anéis aromáticos) que apresentem elétrons deslocalizados.  

Como uma vasta quantidade de compostos pode ser enquadrada nesta definição, 

determinaram-se alguns tipos de classificação com o intuito de melhor identificá-los. Segundo 

Yagub et al., (2014), estes corantes podem ser agrupados de acordo com suas propriedades, 

levando-se em consideração suas estruturas químicas, ou ainda suas cores, conforme 

apresentado na Tabela 1 a seguir.  

 

Tabela 1: Classificação dos corantes de acordo com suas estruturas químicas 
 

Classe Grupamento Exemplo 

Antraquinona 

 

Azul reativo 4 

Azo 
 

 
Preto reativo 5 

Indigóide 

 

Azul ácido 71 

 

O

O

N
H

N
H

 NH NH

 O

O



 
 

5 

 

 

Nitro 

 

 

 

Amarelo ácido 24 

Nitroso 

 

 

 

Verde ácido 1 

Triarilmetano 

 

 

Vermelho básico 9 

Fontes: Dados adaptados de Yagub et al., (2014) e estruturas obtidas a partir do programa ACD/ChemSketch 

 

Neste trabalho, a classificação utilizada como referência diz respeito às cargas que se 

apresentam uma vez que o corante é solubilizado em água. Desta forma, trata-se de corantes 

catiônicos (aqueles de caráter básico), aniônicos (corantes ditos diretos, ácidos e reativos) ou 

não-iônicos (caso dos corantes dispersos) de acordo com a formação de íons resultantes do 

processo de solubilização. 

As manipulações experimentais e análises que serão aqui abordadas consideram a 

utilização de dois diferentes compostos corantes: o azul direto 71 (AD) e do azul de metileno 

(AM), cujas principais propriedades químicas são apresentadas na Tabela 2. A partir de suas 

estruturas químicas (apresentadas a seguir na Figura 1), é possível perceber que, no caso do 

AD, sua carga negativa lhe confere um caráter aniônico e, portanto, propriedades ácidas. Por 

outro lado, a estrutura química do AM quando dissociado mostra uma carga positiva, 

responsável por suas propriedades básicas.  

 

Tabela 2: Principais propriedades químicas do AD e do AM 

Fontes: Adaptado de Sigma-Aldrich; Merck Millipore 

 

 

 

 

 Azul Direto 71 (AD) Azul de Metileno (AM) 

Fórmula Química C40H23N7Na4O13S4 C16H18ClN3S 

Massa Molecular 1028,9 g/mol 319,8 g/mol 

Acidez/Basicidade Ácido Básico 

Carga Molecular 

(quando em solução) 
Aniônico Catiônico 

Tamanho (Å) 20,614 14,126 
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Figura 1(a) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1(b) 

Fonte: Programa ACD/ChemSketch 

Figura 1: Estruturas químicas dos corantes (a) AD e (b) AM  

 

Conforme foi descrito na Introdução deste trabalho, a presença destes e de outros 

corantes em corpos d’água pode apresentar riscos de contaminação ambiental. Ainda de 

acordo com o que já foi exposto inicialmente, existem três categorias de tratamentos de 

efluentes; aqueles que consideram os processos químicos, biológicos e físicos. A Tabela 3 

resume estes principais métodos.   

 

Tabela 3: Categorias de tratamento de efluentes e seus principais métodos 
 

Tratamentos Comumente Empregados 

Químicos Biológicos Físicos 

Oxidação Utilização de fungos Adsorção por carvão ativado 

Coagulação Culturas microbióticas e bacterianas Filtração por membranas 

Ozonação Adsorção por biomassa microbiana Troca iônica 

Fonte: Adaptado de Yagub et al., (2014) 

 

De uma forma geral, os tratamentos químicos são os menos interessantes 

economicamente. O grupo reúne métodos como a coagulação e a ozonação (que podem ser 

combinadas às técnicas de filtração, precipitação etc). Estas necessitam normalmente de um 

Na
+ 

Na
+
 



 
 

7 

 

consumo relativamente grande de reagentes químicos e, além disto, costumam ser 

responsáveis pela formação de lodo que pode se acumular no meio ambiente e que demanda, 

também, um pós-tratamento (CRINI, 2006; YAGUB et al., 2014). 

Os tratamentos biológicos são normalmente os menos custosos e se baseiam na 

descoloração através da utilização de microrganismos. Bactérias, algas e fungos constituem 

exemplos eficazes de tratamentos de poluentes industriais; entretanto, por se tratarem de 

meios biológicos, seus equilíbrios podem ser alterados frente a modificações mínimas nos 

sistemas. Variações na temperatura ou na concentração de substrato, por exemplo, podem 

comprometer o crescimento dos organismos, colocando em risco a qualidade do tratamento 

(CRINI, 2006). De acordo com Yagub et al., (2014), estes métodos não são necessariamente 

eficientes para todos os tipos de compostos corantes. 

Beyene (2014) e Gürses et al., (2014) evidenciam que ambos os métodos químico e 

biológico não são muito eficazes no que tange a descoloração no meio aquoso, provavelmente 

devido ao caráter não-degradável inerente à maior parte dos corantes. Por outro lado, a 

terceira categoria – aquela dos métodos físicos – apresenta bons resultados no que tange a 

eliminação de micropoluentes da fase líquida. Ela agrupa basicamente os processos de 

filtração por membrana (como por exemplo a osmose reversa), e as técnicas de adsorção. Esta 

última é caracterizada por sua grande eficácia (sobretudo nos sistemas líquido-sólido), uma 

vez que é de fácil execução e não resulta na produção final de substâncias tóxicas ou que 

necessitem de pós-tratamento (ANIRUDHAN e RAMACHANDRAN, 2015; BEYENE, 

2014; CRINI, 2006; YAGUB et al., 2014). Graças ao seu destaque como método de 

tratamento de soluções coloridas, o processo de adsorção foi escolhido neste trabalho para 

uma análise comparativa e será descrito em maiores detalhes no item a seguir.  

 

2.2. O PROCESSO DE ADSORÇÃO  

De acordo com Beyene (2014) e Rouquerol, Rouquerol e Sing (1999a), a adsorção é 

um processo que ocorre quando uma superfície é exposta a um fluido, propiciando o 

enriquecimento da primeira e um decréscimo na concentração de moléculas presentes no 

líquido ou gás. É, então, um tipo de separação de espécies que se caracteriza frequentemente 

pela liberação de calor, e que se relaciona ao acúmulo de uma substância (na sua forma iônica 

ou molecular) na interface que separa duas fases distintas.  

Este processo é definido pela presença de um ou mais adsorvatos, e de um material 

adsorvente. Baseia-se, então, no fenômeno de interação do par adsorvato/adsorvente que 
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depende diretamente da área de interface livre apresentada pelo adsorvente. Por este motivo, 

são favorecidos os sólidos adsorventes dotados de grandes superfícies específicas, como, por 

exemplo, os materiais porosos e/ou aqueles constituídos por partículas finamente divididas.  

Anirudhan e Ramachandran (2015) e Meziti e Boukerroui (2012) evidenciam que a 

interação entre a molécula corante (adsorvato) e a superfície do material sólido (adsorvente) 

pode ser resumida em três etapas sucessivas, como indicado na Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 2: Esquema representativo das três etapas do processo de adsorção 
 

Trata-se da (i) difusão inicial do adsorvato a partir do meio líquido até a superfície 

sólida do adsorvente; (ii) da migração do adsorvato através dos poros do adsorvente – onde 

sua superfície quimicamente ativa é mais expressiva –; e (iii) da adesão do adsorvato à 

superfície porosa do adsorvente sólido. As cavidades porosas representadas como vazios no 

esquema da Figura 2 podem ser classificadas de acordo com o seu tamanho. São basicamente 

três tipos: os macroporos, de largura superior a 50 nm; os mesoporos, com tamanhos entre 2 e 

50 nm; e finalmente os microporos, que apresentam menos de 2 nm de largura. 

O processo de adsorção em si pode ser classificado como sendo de quimissorção ou 

fisissorção de acordo com os tipos de forças intermoleculares durante a interação do par 

adsorvato/adsorvente. O primeiro caso se refere aos processos normalmente seletivos e 

irreversíveis, nos quais existe uma forte ligação química entre a molécula e o sólido, com 

inclusive transferência de elétrons. O segundo caso, de fisissorção, se baseia em uma fraca 

interação eletrostática, normalmente do tipo Van der Waals, e que pode ser reversível de 

acordo com as condições de pressão e temperatura do sistema (ANIRUDHAN e 

RAMACHANDRAN, 2015; BEYENE, 2014; ROUQUEROL, ROUQUEROL e SING 

(1999a); YAGUB et al., 2014). As principais forças capazes de reger remoção do adsorvato 

do fluido são, além das de Van der Waals, as ligações de hidrogênio e as interações dipolo-

dipolo do tipo π-π (TSAI et al., 2005; YAGUB et al., 2014). 

(i) (ii)   (iii) 
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Independentemente de ser do tipo físico ou químico, a descoloração é um efeito 

resultante de dois mecanismos: a adsorção propriamente dita e a troca eletrônica. De acordo 

com vários autores (ANIRUDHAN e RAMACHANDRAN, 2015; BEYENE, 2014; CRINI, 

2006; GÜRSES et al., 2014; YAGUB et al., 2014), a adsorção é influenciada principalmente 

pelo pH da solução em questão, pela temperatura do meio, pela concentração inicial de 

corante, e, finalmente, pela quantidade e natureza do sólido poroso, conforme resumido a 

seguir:  

 

 Efeito do pH:  

A eficiência do processo de descoloração depende diretamente do pH da solução, uma 

vez que o processo é regido em grande parte pela formação de interações eletrostáticas. Neste 

caso, a alteração do potencial hidrogeniônico provoca uma variação no grau de ionização das 

moléculas de adsorvato e das propriedades da superfície do adsorvente.  

Define-se na literatura (YAGUB et al., 2014) o pHpcz (pH de ponto de carga zero, 

também conhecido como pI, ponto isoelétrico) como sendo um parâmetro determinado por 

titulação potenciométrica que indica a neutralidade das cargas da superfície do sólido. De 

acordo com vários autores (MEZITI e BOUKERROUI, 2012; OLADIPO e GAZI, 2014; 

ÖZCAN e ÖZCAN, 2004; TSAI et al., 2005; WENG e PAN, 2007), conforme o pH do 

sistema aumenta para um valor acima do pHpcz, cresce também o número de sítios ativos 

carregados negativamente na superfície do sólido. Uma superfície configurada desta forma 

não costuma favorecer a adsorção de corantes aniônicos por causa da repulsão eletrostática 

que se estabelece no meio. Além disto, as baixas taxas de adsorção neste contexto devem-se à 

presença de íons hidroxila, que competem com as moléculas ionizadas do corante por um sítio 

ativo. Por outro lado, a adsorção de corantes catiônicos tende a ser favorecida sob estas 

condições. À medida que o pH diminui para um valor abaixo do pHpcz, tornando-se mais 

ácido, o efeito contrário é observado.  

O protocolo experimental utilizado para determinação do pHpcz segue o que foi 

estabelecido por Meziti (2016), e é resumido a seguir: alíquotas de 50 mL de solução de NaCl 

(0,01 M) foram postas em contato com 0,15 g de adsorvente. Adicionaram-se a seguir 

quantidades específicas de soluções de NaOH ou HCl (0,1 M) para que o pH do meio variasse 

entre 2 e 12, com intervalos de 1 em 1. O sistema foi mantido sob agitação durante 48 h, a 

25°C. As soluções resultantes foram filtradas e os valores de pH determinados. Finalmente foi 
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possível plotar o gráfico (pHfinal – pHinicial) em função do pHinicial. A interseção da curva com o 

eixo das abcissas indica o valor do pHpcz. 

 

 Efeito da temperatura: 

Assim como o pH, a temperatura se configura como um parâmetro capaz de alterar a 

capacidade de adsorção do micropoluente. Neste caso, Gürses et al., (2014) indicam que o 

aumento de temperatura seria responsável por uma maior taxa de difusão das moléculas de 

adsorvato tanto através da superfície, quanto através dos poros presentes no adsorvente, o que 

poderia facilitar o processo de adsorção.  

 

 Efeito da concentração inicial do corante: 

Em geral, em casos de grandes concentrações iniciais de corante, a porcentagem de 

corante removido pelo processo de descoloração tende a ser menos expressiva. Segundo 

Meziti e Boukerroui (2012), este fenômeno termodinâmico pode ser explicado pela saturação 

dos sítios de adsorção presentes na superfície ativa do adsorvente, que passam a ser 

disputados por um maior número de moléculas. Por outro lado, a literatura (MEZITI e 

BOUKERROUI, 2012; YAGUB et al., 2014) também sugere que o aumento, quando bem 

controlado, do gradiente de concentração, se expressa em um efeito cinético que leva à 

maiores taxas de adsorção; uma vez que se estabelece uma expressiva transferência de massa 

durante o contato inicial do par adsorvente/adsorvato.  

 

 Efeito da quantidade de adsorvente: 

Pesquisas experimentais (YAGUB et al., 2014) indicam que a taxa de eliminação dos 

adsorvatos costuma aumentar com o aumento da dosagem de adsorvente, uma vez que a 

quantidade de sítios quimicamente ativos e disponíveis torna-se mais expressiva. A literatura 

(OLADIPO e GAZI, 2014) ainda sugere que o processo de adsorção seja influenciado 

largamente pela força iônica, capaz de determinar a extensão e a natureza das interações entre 

as moléculas de corante e os sítios de adsorção presentes. Sobretudo em sistemas que 

consideram muitos compostos em solução, a presença de íons metálicos e de sais diversos 

poderia resultar no aumento da força iônica e, consequentemente, afetar os resultados do 

processo de adsorção.  
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2.3. OS MATERIAIS POROSOS 

 

Para que a adsorção ocorra de modo eficiente, Beyene (2014) evidencia que se faz 

necessário o emprego de um adsorvente capaz de apresentar determinadas propriedades, 

dentre elas: (i) grande volume poroso para facilitar o acesso das moléculas de corante; (ii) 

caráter hidrofóbico, para que as interações com as moléculas de água do soluto sejam 

minimizadas; (iii) alta estabilidade térmica e (iv) baixa atividade catalítica. Deste modo, 

pesquisadores buscam um material poroso que se adeque a estas exigências e que seja 

economicamente viável para o processo industrial de tratamento de efluentes. No presente 

trabalho, considera-se o emprego do carvão ativado e da terra descolorante virgem; materiais 

que serão descritos a seguir.  

 

a. O carvão ativado 

Os carvões ativados, CA, se apresentam como adsorventes muito eficazes e, portanto, 

são largamente utilizados no tratamento de poluentes do meio aquoso (CRINI, 2006; YAGUB 

et al., 2014). Sua capacidade de adsorver diferentes tipos de moléculas é, de acordo com Crini 

(2006) e Özcan e Özcan (2004) consequência de sua estrutura. Este parâmetro engloba a 

análise de três fatores: (i) a determinação do diâmetro de poros – que, no caso do CA, envolve 

majoritariamente a presença de microporos –; (ii) de sua superfície quimicamente ativa – 

normalmente bastante desenvolvida neste material justamente devido à grande quantidade de 

poros internos –; e (iii) de sua reatividade superficial – também normalmente alta e favorável 

ao processo de adsorção.  

Na Figura 3 a seguir, as estruturas porosas de dois tipos de carvão ativado granular 

(CAG) são apresentadas. De acordo com Chen et al., (2012) e Lei et al., (2007), estas imagens 

foram obtidas a partir da análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV), e apresentam 

resoluções equivalentes a 20 e 50 µm respectivamente. Elas indicam, apenas a título de 

exemplificação, tipos possíveis de poros presentes em CAG virgens (isto é, que não passaram 

por nenhum tipo de tratamento químico ou físico).  
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Fontes: (a) Chen et al., 2012 e (b) Lei et al., 2007 

Figura 3: Imagens de estruturas de CAG (virgens) evidenciando a presença de poros, 

obtidas pela técnica MEV: (a) Aumento de 5000 vezes e (b) Aumento de 1000 vezes 

 

De acordo com Crini (2006), a capacidade de retenção de impurezas apresentada pelo 

carvão ativado estaria relacionada também a outros fatores, como à facilidade de acesso do 

micropoluente (neste caso, das moléculas de corante) aos poros do sólido, e à natureza 

química da superfície do carvão.  

Segundo Moreno-Castilla (2004), Crini (2006) e Pereira et al., (2003), a presença de 

grupamentos funcionais na superfície do sólido se configura como uma propriedade de 

extrema importância ao longo do processo de adsorção. Estes estudos evidenciam que, 

quando em solução, o sólido desenvolve uma carga proveniente da dissociação dos 

grupamentos químicos presentes na superfície do carvão, e/ou da adsorção de íons em 

solução. Esta carga, que se concentra em sua superfície, depende do pH do meio e das 

características inerentes do carvão; e sua existência permite que se estabeleçam interações 

eletrostáticas entre adsorvente e adsorvato, capazes de controlar a eficiência do processo. 

 

b. A terra descolorante virgem 

As argilas, materiais que dão origem à terra descolorante virgem, resultam do processo 

de intemperismos sofridos por diversas rochas de origem vulcânica (WEAVER e POLLARD, 

1973). Encontram-se geograficamente bem distribuídas no mundo, e possuem composições e 

texturas que variam de acordo com as condições do solo e do clima de onde se encontram 

(ROUQUEROL, ROUQUEROL e SING, 1999b). 

Quando comparadas ao carvão ativado ou às zeólitas, por exemplo, as argilas se 

apresentam como um material pouco custoso e, portanto, bastante atrativo do ponto de vista 

econômico. Além disto, dão origem a um adsorvente alternativo eficiente, de fácil obtenção, 

(b) (a) 
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atóxico e resistente mecânica e termicamente (OLADIPO e GAZI, 2014). Assim como no 

caso do carvão ativado, o tipo de estrutura química e a natureza dos poros são essenciais para 

a determinação da sua capacidade de adsorção.  

A literatura (HUSSIN, AROUA e DAUD, 2011; OLADIPO e GAZI, 2014; ÖZCAN e 

ÖZCAN, 2004) mostra que o largo emprego das argilas é consequência de suas diversas 

propriedades intrínsecas, dentre as quais destaca-se sua área específica bastante elevada, 

ocasionada pela organização de sua estrutura em camadas foliares justapostas. Por isto, este 

material tem sido utilizado como adsorvente de baixo custo em diversos processos físico-

químicos, como por exemplo no clareamento de óleos comestíveis, em leitos catalíticos, em 

diferentes processos industriais (fabricação de medicamentos, de matérias têxteis, no refino do 

petróleo) etc (HUSSIN, AROUA e DAUD, 2011). 

De acordo com Yagub et al., (2014), define-se uma argila como sendo um mineral que 

compõe a fração coloidal de solos e rochas. Segundo diversos autores (BERGAYA e 

LAGALY, 2006; MURRAY, 2006a; YAGUB et al., 2014) as argilas são definidas como um 

material composto primordialmente por grãos minerais mais finos (conhecidos como minerais 

argilosos), por outros minerais diversos (como quartzo, carbonatos e óxidos metálicos) e por 

compostos não minerais (impurezas). Apresentam uma certa plasticidade
1
 e podem endurecer 

frente aos procedimentos de secagem ou carbonização (BERGAYA e LAGALY, 2006).  

De acordo com a AIPEA (“Association Internationale pour l'Etude des Argiles”), os 

minerais argilosos, por sua vez, são os filossilicatos
2
 coloidais responsáveis por certas 

propriedades das argilas (como a plasticidade e a capacidade de endurecimento). 

Diferentemente destas, os minerais argilosos podem ser sintéticos (BERGAYA e LAGALY, 

2006). 

A literatura (BERGAYA e LAGALY, 2006; COELHO, SANTOS e SANTOS, 2007; 

MURRAY, 2006b; YAGUB et al., 2014) costuma classificar as argilas de acordo com os 

minerais argilosos que as compõem. A classificação mais comum considera: (i) as esmectitas, 

constituídas principalmente pelos minerais argilosos denominados montmorilonitas; (ii) os 

caulins, formados por caulinitas; (iii) as paligorsquitas e sepiolitas, e finalmente (iv) as 

                                                           
1 Segundo (BERGAYA e LAGALY, 2006), plasticidade é a habilidade do material de apresentar 

determinada forma quando submetido a uma tensão, e de retornar ao formato original na ausência 

desta; 
2 Filossilicatos são compostos cujas estruturas moleculares são definidas por diversas camadas 

sobrepostas. Graças à presença do átomo alumínio em boa parte dos minerais, estes passaram a ser 

chamadas alumino-silicatos (ROUQUEROL, ROUQUEROL e SING, 1999b). 
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“argilas comuns”, largamente utilizadas em cerâmica, e que contêm normalmente camadas 

mistas de minerais argilosos.  

Geralmente, os minerais argilosos que compõem as argilas apresentam uma 

configuração geométrica que facilita a adsorção de ânions, cátions, moléculas não-iônicas e 

contaminantes polares presentes na solução aquosa. Anirudhan e Ramachandran (2014) 

explicitam que os micropoluentes tendem a se acumular na superfície destes sólidos, o que 

contribui para sua imobilização durante os processos de troca iônica e de interações íon-

dipolo. Por vezes, o contaminante é retido por meio de uma ligação de hidrogênio ou 

interação do tipo van der Waals. Estudos de Hussin, Aroua e Daud (2011) sugerem ainda que 

estes minerais apresentam sítios ativos em suas estruturas, capazes de explicar a interação da 

superfície da argila com as moléculas a serem adsorvidas.  

Mesmo que os minerais argilosos sejam sempre formados pelas mesmas unidades 

fundamentais (planos de geometria tetraédrica e octaédrica), sua estrutura final e sua 

composição variam enormemente de um tipo de mineral para outro. O arranjo do dois planos 

geométricos é responsável por suas diversas propriedades físico-químicas (MURRAY, 

2006b).  

Estudos de Anirudhan e Ramachandran (2014) evidenciam que cada um dos tetraedros 

existentes na estrutura consiste em um cátion central (normalmente de Si) coordenado a 

quatro átomos de oxigênio, e ligado ao tetraedro adjacente pelo compartilhamento de três 

vértices (constituídos pelos oxigênios basais). No caso da existência de octaedros, os cátions 

de coordenação que interagem com os oxigênios presentes são normalmente o Al
3+

, Mg
2+

, 

Fe
3+

 ou ainda o Fe
2+

 (ROUQUEROL, ROUQUEROL e SING, 1999b). A interação de dois ou 

mais planos octaédricos se dá por meio de suas arestas; enquanto que a coordenação de um 

tetraedro com um octaedro é feita pelo compartilhamento de átomos apicais de oxigênio e de 

alguns grupamentos hidroxilas. Neste sentido, duas conformações são possíveis para a 

organização estrutural dos minerais argilosos; são elas: a configuração 1:1, obtida quando um 

plano octaédrico é diretamente associado a um tetraédrico; e a estrutura do tipo 2:1, na qual 

dois planos tetraédricos são separados entre si por um plano intermediário octaédrico. Ambas 

as conformações são esquematizadas na Figura 4, onde Oa, Ob e Ooct referem-se 

respectivamente ao tetraedro apical, ao tetraedro basal e à posição do octaedro aniônico. M e 

T indicam os cátions octaédricos e tetraédricos, nesta ordem (BRIGATTI, GALAN e 

THENG, 2006; HUSSIN, AROUA e DAUD, 2011; ROUQUEROL, ROUQUEROL e SING, 

1999b). 
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Fonte: Adaptado de Brigatti, Galan e Theng (2006) 

Figura 4: Arranjos geométricos dos minerais argilosos dos tipos 1:1 (em cima) e 2:1 

(embaixo) 

 

A configuração do tipo 2:1 é característica de alguns minerais argilosos, como as 

esmectitas, micas, pirofilitas, vermiculitas e cloritas; e será aqui detalhada em detrimento da 

configuração 1:1. Na conformação em questão (2:1), a estrutura resultante pode se apresentar 

neutra eletricamente (caso das pirofilitas e do talco) ou negativamente carregada (caso das 

esmectitas, vermiculitas, micas e cloritas) (BRIGATTI, GALAN e THENG, 2006). 

Ainda com relação aos tipos de configuração estrutural dos minerais argilosos, 

Brigatti, Galan e Theng (2006) consideram que as conformações do tipo 2:1 são definidas por 

seis sítios octaédricos e oito sítios tetraédricos. Quando todos os seis sítios octaédricos estão 

ocupados, a estrutura é dita trioctaédrica. Por outro lado, se apenas quatro destes sítios 

possuem átomos, e os dois restantes encontram-se vagos, a estrutura é definida como sendo 

dioctaédrica, conforme apresentado na Figura 5, onde Oa indica o oxigênio apical 

compartilhado com o tetraedro e Ooct representa o sítio aniônico compartilhado com o 

octaedro adjacente.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de Brigatti, Galan e Theng (2006) 

Figura 5: Classificação dos minerais argilosos do tipo 2:1 segundo sua ocupação: (a) 

estrutura trioctaédrica, (b) estrutura dioctaédrica 

Camada 1:1 

Camada 2:1 

Vazio 
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A partir desta diferenciação estrutural, os minerais argilosos encontrados na natureza 

podem ser sub-classificados, conforme indica a Tabela 4. 

 

Tabela 4: Classificação de alguns minerais argilosos do tipo 2:1 quanto à ocupação de 

seus sítios 

 

Esmectitas 

Classificação  Exemplos 

Trioctaédricas Hectorita, saponita, sauconita, stevensita 

Dioctaédricas Beidelita, montmorilonita, nontronita,  

Fonte: Adaptado de Bergaya e Lagaly (2006) 

 

Diz-se, portanto, que uma argila como a bentonita é formada principalmente por 

minerais argilosos do grupo das esmectitas (que apresentam configuração 2:1) e que estas 

últimas são compostas majoritariamente por montmorilonitas (minerais argilosos que são 

considerados dioctaédricos) (BRIGATTI, GALAN e THENG, 2006). 

A esmectita é, dentre os minerais argilosos, um exemplo de estrutura bastante 

suscetível às substituições isomórficas e que apresenta, por causa deste fenômeno, um déficit 

de carga positiva em sua estrutura (ANIRUDHAN e RAMACHANDRAN, 2015; HUSSIN, 

AROUA e DAUD, 2011; OLADIPO e GAZI, 2014; ÖZCAN e ÖZCAN, 2004; 

ROUQUEROL, ROUQUEROL e SING, 1999b). A presença de cargas negativas decorre das 

duas seguintes situações: (i) substituição dos átomos de Al
+3

 por outros de Si
+4

 nos sítios 

tetraédricos; e (ii) presença de sítios vacantes (ANIRUDHAN e RAMACHANDRAN, 2015; 

OLADIPO e GAZI, 2014; ÖZCAN e ÖZCAN, 2004). A possibilidade de se fazer variar esta 

carga estrutural é reconhecida pela literatura (BRIGATTI, GALAN e THENG, 2006) como 

uma das propriedades mais importantes dos minerais argilosos do tipo 2:1. De acordo com 

vários autores (BRIGATTI, GALAN e THENG, 2006; HUSSIN, AROUA e DAUD, 2011; 

ROUQUEROL, ROUQUEROL e SING, 1999b), esta variação de cargas proveniente do 

fenômeno de substituição isomórfica
3
, permite a criação de sítios ativos específicos 

(induzindo, por exemplo, a presença de átomos que passam a agir como bases fracas de 

Lewis, doando elétrons; ou ainda a formação de ligações de hidrogênio fracas).  

De modo a compensar este desequilíbrio eletrônico, estes minerais argilosos são 

propensos a adsorver espécies catiônicas da solução na qual se encontram – na maioria das 

                                                           
3
 Substituição isomórfica é o processo de troca dos cátions originais das unidades tetraédricas ou 

octaédricas por outros de tamanho molecular aproximado, mas de carga eletrônica distinta (HUSSIN, 

AROUA e DAUD, 2011). 
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vezes, estes cátions são de Na, Ca, Mg e H (ANIRUDHAN e RAMACHANDRAN, 2015; 

MURRAY, 2006a; MURRAY, 2006b). Esta habilidade é conhecida pela literatura 

(BRIGATTI, GALAN e THENG, 2006; HUSSIN, AROUA e DAUD, 2011) como a 

capacidade de troca catiônica (CTC), e é expressa em centimols de carga positiva por 

quilograma de mineral argiloso seco (cmol(+)/kg), o que corresponde numericamente à 

notação miliequivalente por 100 g de argila (meq/100 g). A CTC apresenta as seguintes 

características: é um processo reversível, de difusão controlada, estequiométrico, geralmente 

seletivo e que pode ou não depender do pH do meio  (MURRAY, 2006b). 

Dentre os minerais argilosos, as montmorilonitas costumam apresentar as maiores 

áreas superficiais ativas e a maior capacidade de troca de cátions (HUSSIN, AROUA e 

DAUD, 2011; OLADIPO e GAZI, 2014). Quando em soluções aquosas, por exemplo, as 

moléculas de água entram com facilidade em sua estrutura cristalina interfoliar graças à sua 

capacidade de inchamento característica (SILVA e FERREIRA, 2008). Este fenômeno de 

hidratação e de inchaço do espaço interfoliar promove o aumento da área disponível nos 

minerais argilosos e na argila em si (ANIRUDHAN e RAMACHANDRAN, 2015). Pode 

ocorrer, também, a introdução de outras espécies que não a água, como cátions facilmente 

hidratados (provenientes das famílias dos alcalinos e alcalinos terrosos). De acordo com 

Hussin, Aroua e Daud (2011), estes fenômenos podem influenciar a seletividade do mineral 

argiloso para cátions orgânicos ou inorgânicos, bem como a expansão das camadas e a 

acessibilidade do adsorvato às regiões interfoliares. O esquema apresentado na Figura 6 

mostra as dimensões do espaço interfoliar de uma esmectita hipotética antes e depois do 

processo de incorporação de cátions hidratados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Brigatti, Galan e Theng (2006) 

Figura 6: Estruturas de uma esmectita hipotética antes (à esquerda) e depois (à direita) 

da ocupação do espaço interfoliar por cátions hidratados.  
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Considerando-se que as propriedades de uma argila dependam basicamente dos 

minerais argilosos que a compõe, e sabendo-se que a argila conhecida por bentonita é 

composta por esmectitas (que, por sua vez, possui majoritariamente montmorilonitas em sua 

composição), pode-se dizer, sem perda de generalidade, que as características e propriedades 

desta argila mineral (montmorilonita pertencente ao grupo das esmectitas) podem ser 

extrapoladas para a argila em si (bentonita).   

Estudos indicam que as bentonitas possuem uma porosidade naturalmente bem 

definida e que é constituída basicamente por mesoporos, podendo também apresentar uma 

quantidade menos importante de microporos. A presença, a disposição e o tamanho destes 

poros na estrutura da argila afetam diretamente a acessibilidade das moléculas de 

micropoluentes à estrutura sólida, e são fatores que definem, portanto, parte do processo de 

adsorção. As bentonitas apresentam muitas das propriedades das esmectitas, como por 

exemplo: um alto grau de desordem em suas camadas, uma importante superfície específica 

ativa, estrutura moderadamente negativa, alta capacidade de troca de cátions (e que pouco 

depende do pH do meio), fácil separação das camadas foliares de acordo com a umidade do 

ambiente na qual se encontra, propensão a adsorver substâncias das vizinhanças (como 

compostos orgânicos e macromoléculas externos à sua estrutura), e, finalmente, grande 

habilidade de inchamento quando em determinadas condições ótimas do meio (BERGAYA e 

LAGALY, 2006; MURRAY, 2006b; ROUQUEROL, ROUQUEROL e SING, 1999b). 

Além da capacidade de inchamento e da mudança de caráter (hidrofílico ou 

hidrofóbico), demais propriedades estruturais da bentonita podem ser manipuladas frente a 

uma reação simples. O tratamento de ativação ácida, por exemplo, é um procedimento de fácil 

execução e que não compromete sua estrutura cristalina. Ele promove o aumento do número 

de sítios ativos (ácidos) e, portanto, altera a superfície específica (ANIRUDHAN e 

RAMACHANDRAN, 2015; HUSSIN, AROUA e DAUD, 2011).  

A montmorilonita é conhecida como um mineral argiloso de significativa superfície 

ativa, apresentando em média de 31 a 62 m
2
 de área específica por grama de material. Após 

uma ativação com ácido sulfúrico, este valor pode chegar a mais de 600 m
2
/g (WENG e PAN, 

2007). Ainda, a formação de sítios ativos positivos decorrentes deste procedimento facilita a 

interação da argila com micropoluentes aniônicos.  

Na literatura (HUSSIN, AROUA e DAUD, 2011; MURRAY, 2006b), diz-se que  a 

bentonita obtida após uma acidificação à quente é conhecido como terra descolorante virgem 

(TDV) ou terra Fuller, e se configura como um material eficiente no refino de óleos e 
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gorduras vegetais, na produção de cosméticos, fertilizantes e medicamentos, e no processo de 

tratamento de efluentes. Apresenta, ainda, uma enorme utilidade prática, sobretudo nos 

setores de agricultura e engenharia civil (MURRAY, 2006b; ROUQUEROL, ROUQUEROL 

e SING, 1999b). 

Tendo em vista todas as especificidades acima apresentadas, o uso das argilas como 

adsorventes no processo de descoloração se mostra interessante. Desta forma, testes 

experimentais foram realizados empregando-se a bentonita. Os materiais utilizados, bem 

como os métodos de análise, estão descritos em detalhes na seção de Materiais e Métodos. 

Uma breve explicação sobre as isotermas de adsorção (análises gráficas que serão 

desenvolvidas e interpretadas neste trabalho) é apresentada no tópico a seguir. 

 

2.4. O ESTUDO DAS ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

Isotermas são representações gráficas que disponibilizam informações sobre o 

fenômeno de adsorção realizado à temperatura constante. Além disto, elas indicam como as 

moléculas existentes no sistema se distribuem entre as fases líquida e sólida até que o 

processo como um todo atinja o estado de equilíbrio. Fornecem, ainda, considerações a 

respeito do tipo de sólido em questão (HAMEED et al., 2007). 

 De acordo com a IUPAC (“International Union of Pure and Applied Chemistry”), as 

isotermas devem ser traçadas levando-se em consideração a quantidade de matéria adsorvida 

em função da pressão relativa do sistema (P/P0). A curva obtida a partir dos dados 

experimentais deve então ser comparada àquelas definidas pela teoria BDDT (método de 

Brunauer, Deming, Deming e Teller) para que se possa melhor analisar a natureza do 

fenômeno. Esta comparação pode ser bastante subjetiva e não representa necessariamente a 

melhor modelagem para a superfície do material sólido (DONOHUE e ARANOVICH, 

1998a). Apesar disto, as isotermas teóricas do tipo BDDT são largamente empregadas e serão 

aqui utilizadas. Na Figura 7 são apresentados os seis modelos teóricos de isotermas mais 

comuns.   
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Fonte: Adaptado de Donohue e Aranovich (1998a) 

Figura 7: Classificação das isotermas de um sistema gás-sólido em equilíbrio de 

acordo com a IUPAC 

 

De acordo com Donohue e Aranovich (1998a) e Rouquerol, Rouquerol e Sing (1999a), 

o tipo I é usualmente relacionado a processos de adsorção que consideram adsorventes 

microporosos. Os tipos II e III descrevem a adsorção sobre sólidos predominantemente 

macroporosos, sendo o tipo II relacionado à fortes interações entre adsorvato/adsorvente, e o 

tipo III característico de forças mais fracas entre os componentes do sistema. Os gráficos IV e 

V representam respectivamente adsorções em mono e multicamadas que apresentam, em 

ambos os casos, o efeito da condensação capilar. O tipo VI, originalmente ausente na 

classificação BDDT, indica que a adsorção pode se desenvolver em mais de uma etapa.  

Segundo Donohue e Aranovich (1998b), o efeito de condensação capilar indicado nas 

curvas IV e V se relaciona ao preenchimento dos mesoporos de acordo com um aumento da 

pressão relativa, e é relacionado ao fenômeno de histerese. Ainda segundo estes autores, para 

baixas pressões relativas, a adsorção se dá mediante a formação de monocamadas de 

adsorvato nas paredes dos poros. Conforme a pressão aumenta, a adsorção passa a se 

desenvolver em multicamadas, podendo levar à condensação do adsorvato.   

Assim como para as isotermas de adsorção, existe uma classificação da IUPAC 

também para os ciclos de histerese, conforme indica a Figura 8.  
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Fonte: Adaptado de Donohue e Aranovich (1998b) 

Figura 8: Classificação dos ciclos de histerese segundo a IUPAC 

 

 De acordo com Donohue e Aranovich (1998b), esta caracterização do ciclo de 

histerese não fornece informações a respeito do tamanho do poro ou da natureza das 

interações molécula-molécula ou molécula-sólido. Entretanto, por meio da classificação, nota-

se que os comportamentos H1 e H4 são “extremos”, uma vez que existem porções das curvas 

praticamente verticais (H1) e quase paralelas (H4). Já os tipos H2 e H3 correspondem a ciclos 

intermediários. De forma mais específica, Tsai, Chen e Yang (2002) sugerem que os ciclos do 

tipo H3 estão associados a compostos cujos poros têm formato de fendas. Esta especificidade 

costuma ser apresentada por sólidos com estrutura formada por diversas camadas sobrepostas 

– como as argilas, por exemplo.   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste tópico serão apresentados parâmetros relevantes no que tange os materiais 

sólidos utilizados. Dentre eles destacam-se a caracterização superficial do CA e a composição 

em massa da TDV. 

A seguir, descreve-se de forma sucinta como se deu o processo de preparo das 

amostras. Desde suas concentrações iniciais às condições de operação, todas as etapas 

principais para determinação dos testes são citadas.   

Por fim, as técnicas de análise pertinentes ao estudo em questão são apresentadas. As 

condições operacionais estabelecidas para os testes também são indicadas; assim como os 

procedimentos de determinação das cinéticas e isotermas de adsorção. 

 

3.1. OS MATERIAIS UTILIZADOS 

Neste trabalho, utilizou-se o carvão ativado granular (CAG) do tipo L27 PICA 

JACOBI Aquasorb 12x40 Mesh. De acordo com Secula et al., (2012), a caracterização de 

seus grupamentos funcionais pôde ser feita a partir do método de Boehm
4
. Os resultados desta 

análise estão resumidos na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Grupamentos superficiais do CAG empregado 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Secula et al., (2012) 

 

A partir destas informações, é possível afirmar que o carvão em questão apresenta uma 

superfície ácida. A literatura (MORENO-CASTILLA, 2004) indica que em solução ocorre a 

dissociação dos grupamentos oxigenados (como os carboxílicos e os fenólicos), permitindo a 

formação de sítios ácidos de Brönsted na superfície do material. Esta acidez teórica concorda 

                                                           
4
 Este método não foi realizado durante o desenvolvimento do trabalho e não será aqui explicitado. Os 

resultados (obtidos por outro grupo de pesquisa) foram utilizados tais como são, sem nenhum tipo de 

tratamento analítico posterior.  

Funções de superfície (meq/g) 

Bases Ácidas Carboxílicas Fenólicas Lactônicas 

0,18 1,57 0,81 0,3 0,46 
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com o valor de pHpcz característico do CAG utilizado, que é igual a 3,0 (SECULA et al., 

2012). 

No que tange o uso das argilas, o trabalho aqui apresentado considera uma bentonita 

(constituída em sua maioria por minerais argilosos pertencentes ao grupo das esmectitas e do 

tipo das montmorilonitas). O material utilizado é originário de Maghina (Argélia) e foi 

submetido previamente a um processo de acidificação com H2SO4 de modo que se obteve a 

terra descolorante virgem (TDV). Assim como no caso do CAG, o tratamento ácido da argila 

não foi desenvolvido durante este trabalho, pois o material disponível para os testes 

experimentais realizados já havia sido previamente tratado. Produzida e comercializada pela 

Sociedade das Bentonitas da Argélia (BENTAL), a TDV tem como composição os materiais 

indicados na Tabela 6.  

 

Tabela 6: Composição mássica da terra descolorante virgem (TDV) utilizada 
 

Terra Descolorante Virgem (Maghina – Sociedade das Bentonitas da Argélia) 

Componentes  

(% em massa) 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O 

   61,96 9,81 3,51 1,59 2,92 0,05 0,01 
Fonte: Adaptado de Meziti e Boukerroui (2011)             

 

A TDV utilizada não sofreu nenhum outro processo de alteração físico-químico, e será 

avaliada quanto à sua capacidade de adsorção em meios aquosos coloridos. Seu pHpcz foi 

estimado em 7,7, o que significa que para soluções com pH inferiores a este valor, a TDV 

apresenta cargas positivas e, para valores de pH maiores do que 7,7, a argila se torna 

carregada negativamente e passa a atrair cátions (MEZITI, 2016). 

Com relação aos compostos corantes, optou-se por utilizar o azul direto 71 (AD) e o 

azul de metileno (AM), ambos de marca Aldrich.  

 

3.2. O PREPARO DAS AMOSTRAS 

Duas soluções-mães de AD e de AM foram preparadas a partir de quantidades bem 

definidas de corantes. A solubilização destes se deu em água ultrapura até a obtenção de duas 

soluções de concentrações iguais a 1 g/L. Diferentes soluções de concentrações entre 15 e 250 

mg/L foram obtidas a partir de cada uma destas soluções principais. 

No que tange o emprego dos adsorventes, é importante ressaltar que o CA e a TDV 

apesentam diferenças em termos de seu preparo inicial. O CA empregado já apresentava um 
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teor ácido significativo. De acordo com as informações disponibilizadas pelo fabricante, o 

material havia passado por um tratamento com ácido fosfórico. De maneira a diminuir a 

influência desta acidez residual nos resultados, várias lavagens foram feitas. Para isto, 4 g de 

carvão foram pesados e diluídos em 1 L de água destilada. A solução foi então colocada em 

agitação à velocidade constante por aproximadamente 3 h. O material foi lavado com água 

destilada em um sistema que considerou também o processo de filtração, empregando para 

isto um filtro do tipo HA 0,45µm. Cada lavagem foi seguida de uma medição de pH, e o 

processo foi interrompido quando este se apresentou neutro. O sólido restante foi recuperado 

e levado à estufa por um dia. Finalmente, ele foi transferido para um frasco e estava pronto 

para ser posteriormente utilizado. As argilas comerciais, também acidificadas industrialmente 

(por meio da utilização de H2SO4), foram empregadas nos experimentos sem passar por 

nenhum outro tipo de modificação de natureza química ou física.  

 

3.3. TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE ANÁLISE 

De forma breve, estão aqui descritos os fundamentos de cada uma das técnicas de 

análise que foram consideradas no desenvolvimento do trabalho, tais como a espectroscopia 

UV-Visível, o infravermelho com transformada de Fourier e a caracterização porosa dos 

sólidos. As condições operacionais de cada uma delas também são explicitadas.  

 

3.3.1. A espectroscopia na região do UV-Visível 

Esta técnica espectroscópica se baseia na emissão de raios eletromagnéticos que 

pertencem aos domínios do ultravioleta (190-400 nm) e do visível (400-800 nm). Uma 

amostra do material a ser analisado e uma amostra de água pura (que serve como parâmetro 

de referência) absorvem a radiação eletromagnética simultaneamente. Seus fótons se excitam 

com esta absorção e mudam de estado eletrônico; apresentando, ao final do processo, 

diferentes níveis de vibração e de rotação eletrônica. Analisando-se a intensidade das 

emissões inicial e final de cada amostra e considerando-se a Lei de Lambert-Beer
5
, é possível 

obter um espectro que permite determinar a concentração da amostra analisada (JACOB, 

2010).  

                                                           
5
 A Lei de Lambert-Beer é definida pela fórmula: 𝐼 = 𝐼0. 10

−𝜀𝑙𝐶, onde I representa a intensidade do 

raio que deixa a amostra; I0 corresponde à intensidade do raio incidente; ε indica a absorbância molar; 

l é a distância do trajeto óptico percorrida e C indica a concentração molar da solução a ser analisada 

(JACOB, 2010). 
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Esta metodologia exige a preparação de soluções de diferentes concentrações 

conhecidas. Originárias das soluções-mãe dos corantes, estas diluições preparadas são 

colocadas uma a uma em uma célula de absorção e atravessadas individualmente pela 

radiação cuja frequência se encontra no domínio UV-Visível. A análise que segue permite a 

determinação do valor máximo de absorbância, dado que caracteriza o corante escolhido. Este 

valor será constante para diferentes concentrações, e permite definir em que região do 

domínio UV-Visível a amostra absorve melhor a radiação. Com a absorbância máxima 

definida e utilizando-se um fator de diluição para o preparo das soluções de amostra, é 

possível analisar os resultados e obter a partir deles uma curva de calibração. Esta curva 

relaciona os valores de concentração de corante das soluções preparadas aos dados de 

absorbância medidos pelo aparelho. Uma vez que estes dados são organizados e que se obtém 

a equação da curva de calibração, analisa-se uma solução de corante de concentração 

desconhecida. Substituindo-se seu valor de absorbância na equação da reta, determina-se a 

sua concentração (JACOB, 2010). No Apêndice B, exemplos de curva de calibração e do 

espectro de absorbância do AM são apresentados a título de informação. O aparelho utilizado 

para as análises deste trabalho é da marca Uvikon XS Bio-tek instruments, e considerou a 

utilização de células do tipo Hellma Analytics 6040-UV 10 nm of light path. 

 

3.3.2. O infravermelho com transformada de Fourier 

O método de infravermelho com transformada de Fourier (IVTF) permite a 

caracterização da estrutura química presente na superfície de um material por meio da 

identificação das espécies que o compõem. A espectroscopia infravermelha considera uma 

variação do número de ondas entre 400 e 4000 cm
-1

. O aparelho emite fótons nesse intervalo e 

estes podem ser absorvidos na forma de energia por ligações intermoleculares específicas. 

Quando esta energia absorvida pelas ligações corresponde à frequência natural característica 

de um dado composto, suas ligações vibram. Mede-se então a energia que é transmitida e não 

absorvida pela molécula (fenômeno conhecido por transmitância) e tudo que é emitido e 

absorvido (a absorbância). O programa interpreta estes resultados baseando-se em um artifício 

matemático conhecido como transformada de Fourier e os apresenta na forma de picos 

diversos. A correspondência destes picos com os valores disponíveis na bibliografia permite a 

identificação dos grupamentos funcionais que integram a superfície do material (TSAI et al., 

2002). 
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Esta técnica é não-destrutiva, rápida (realizada em alguns segundos), de execução 

relativamente simples, e capaz de fornecer resultados precisos e reprodutíveis. Para melhor 

interpretá-los, os sinais obtidos podem ser apresentados em função da transmitância ou da 

absorbância. Ainda pode-se definir qual método de análise é mais conveniente: apresentam-se 

como opções a utilização do ATR (“Attenuated Total Reflectance”), um acessório que dispõe 

de uma ponta de diamante ou de germânio; ou a análise de pastilhas (feitas a partir de uma 

mistura de quantidades bem definidas do material a ser analisado e de KBr).  

Neste trabalho, as caracterizações das estruturas dos materiais foram realizadas graças 

à utilização do aparelho IVTF (tipo Nicolet 6700 FT-IR) com auxílio de pastilhas preparadas a 

partir de 0,001 g de adsorvente (carvão ativado ou terra descolorante) e de aproximadamente 

0,099 g de KBr. O uso do KBr se faz necessário uma vez que ele auxilia a dispersão do 

adsorvente pulverizado, e, portanto, faz com que os raios emitidos pelo aparelho sejam 

melhor absorvidos pela amostra em questão. 

 

3.3.3. A caracterização porosa 

As isotermas de adsorção foram obtidas a partir do aparelho ASAP 2020 

Micromeritics, dotado de uma unidade de vácuo e de uma unidade de adsorção. O pré-

tratamento à vácuo é realizado visando a eliminação de possíveis moléculas orgânicas 

presentes na superfície do material e realiza-se entre 321 e 345 K. Em seguida, é feita a 

adsorção de N2 em um intervalo de pressão relativa de 2.10
-7

 a 0,95 à 77 K (temperatura do 

N2 líquido).  

Por meio deste procedimento obtiveram-se as isotermas de adsorção para o carvão 

ativado e para a argila. Com estes resultados e com auxílio de diferentes métodos matemáticos 

(como o BET, o modelo D.R. – Dubinin Radushkevich – e o Alpha S), foi possível definir as 

seguintes propriedades de cada material poroso: área específica BET (SBET), volume de 

microporos (W0), tamanho médio dos microporos (L0), área específica externa (SEXT), área 

específica microporosa (SMIC) e a área específica total (STOT). Determinou-se ainda a 

distribuição de tamanhos dos microporos para cada um dos adsorventes, desta vez a partir do 

modelo DFT (“Density Funcitional Theory – pore size report”). 
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3.3.4. Determinação da cinética de adsorção 

Os testes cinéticos de adsorção consideraram os dois corantes (o AD e o AM) e os 

dois adsorventes (o CA e a TDV). Os resultados foram obtidos experimentalmente a partir de 

uma série de etapas sucessivas. Inicialmente, 50 mL com uma solução de 25 mg/L de AD foi 

colocada em contato com 50 mg de cada um dos adsorventes por 480 min. Nos casos 

referentes à utilização do AM, algumas soluções de 50 mL de concentração equivalente a 

50 mg/L de corante foram preparadas e colocadas em contato com 50 mg de adsorvente à 

temperatura ambiente. O tempo de contato para estes testes variou de 5 a 480 min. Estas 

soluções foram deixadas sobre uma placa de agitação magnética mantendo-se constantes as 

condições do meio: temperatura ambiente, massa de adsorvente (50 mg), volume das soluções 

coloridas (50 mL), velocidade de agitação (300 rpm) e suas concentrações (que variaram 

apenas de uma série de testes à outra). Testes complementares para o par AM/TDV também 

foram realizados, com base no seguinte protocolo experimental: 50 mL de solução (de 

concentrações iguais a 50 mg/L, 150 mg/L e 250 mg/L), colocadas em contato com 50 mg da 

TDV à temperatura ambiente durante um intervalo de tempo que variou de 5 a 300 min. 

Para ambos os pares adsorvato/adsorvente houve formação de complexos floculados 

que precipitaram e, por isso, foi necessário garantir a separação do sólido formado da fase 

líquida. Para tanto, utilizou-se uma centrífuga do tipo Centrifuge 5804R Eppendorf. As 

condições de análise determinadas para esta etapa foram: temperatura ambiente, velocidade 

equivalente a 6000 rpm e um tempo de centrifugação igual a 5 min. A fase líquida foi então 

transferida para um béquer (para que as partículas em suspensão pudessem decantar) e foi 

finalmente colocada em um tudo de ensaio.  

O conteúdo de cada um destes tubos foi analisado individualmente graças ao aparelho 

de UV-Visível. A partir de uma curva de calibração e da determinação experimental do valor 

de absorbância máxima para cada corante (λmáx = 589 nm para o AD e λmáx = 665 nm para o 

AM)
6
, a variação da concentração de corante ainda presente em solução foi determinada. Com 

este dado experimental, foi possível calcular a taxa de eliminação do corante, usando-se, para 

isto, a equação 1:  

                           %𝑒 = [(
𝐶0−𝐶𝑒

𝐶0
)] . 100                                (1) 

 

                                                           
6
 Os valores de comprimento de onda de máxima absorbância estão de acordo com a literatura 

(BULUT, GÖZÜBENLI e AYDIN, 2007; DJILANI et al., 2015; HAMEED, AHMAD e LATIFF, 

2007; LI et al., 2011). 
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Empregando-se o valor da concentração inicial da solução, C0, em mg/L e o resultado da 

concentração em equilíbrio obtido por meio da técnica de UV-Visível, Ce (mg/L), foi possível 

determinar o percentual de corante que foi retirado do meio ao final da adsorção. 

De forma análoga, foi possível obter o valor de qt, isto é, da quantidade de corante 

adsorvido em miligramas por grama de adsorvente em um dado tempo t. Estes resultados 

foram calculados por meio da equação 2 indicada a seguir:  

                                   qt = (
C0−Ce

m
)V                            (2) 

 

Sendo m a massa de adsorvato utilizado, em mg, e V o volume da solução de corante, em mL. 

Uma vez calculados os valores de qt, foi possível determinar a cinética de adsorção de 

cada um dos pares estudados. Para isto, considerou-se o modelo de pseudo-segunda ordem de 

Ho e McKay, cujas equações principais – não-linear e linearizada – estão indicadas abaixo 

pelas equações 3 e 4, respectivamente: 

          qt = 
qe

2k1t

1+qek1t
                                             (3) 

 

       
t

qt
= (

1

k1qe2
) + 

t

qe
                                (4) 

 

Onde qe indica a quantidade adsorvida assim que o equilíbrio é estabelecido, em mg/g; k1 é 

uma constante de velocidade (cuja unidade é dada em g/(mg.min)) e o tempo é indicado por t 

(em min) (de OLIVEIRA et al., 2012; HO, 2006). 

A avaliação não-linear dos resultados foi feita com auxílio do programa KaleidaGraph. 

A equação não-linear (3) foi definida como a expressão de modelagem de interesse e, após a 

inserção dos valores de qt e de t, o programa gerou os gráficos requeridos. Estes serão 

apresentados e discutidos mais a frente.  

A análise linear também foi realizada a partir dos valores de qt, mas levou em 

consideração o traçado da reta t/qt em função de t. Segundo a fórmula (4) do modelo de Ho e 

McKay, a inclinação da reta corresponde a 1/qe e permite a obtenção dos valores de qe. O 

ponto que passa pela ordenada t = 0, determinado por 1/ k1qe
2
, leva à determinação do valor 

da constante de velocidade k1. 
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3.3.5. Determinação das isotermas de adsorção 

Os testes para determinação das isotermas de adsorção foram feitos considerando-se 

concentrações iniciais das soluções entre 50 e 150 mg/L no caso AM/CA, e variando entre 50 

e 400 mg/L para o binômio AM/TDV. O volume das soluções se manteve igual a 50 mL e a 

temperatura considerada foi a ambiente para todos os experimentos. Como no caso da análise 

cinética, as soluções resultantes dos testes de adsorção foram recuperadas em tubos de ensaio 

para que suas absorbâncias pudessem ser determinadas no aparelho de UV-Visível. A curva 

de calibração e os fatores de diluição permitiram a determinação da concentração real de 

corante no estado de equilíbrio para cada processo (expressas por Ce em mg/L).  

A análise matemática destes dados foi feita a partir do modelo teórico das isotermas de 

Langmuir, que se baseia em três hipóteses: (i) homogeneidade da superfície do sólido 

adsorvente, (ii) inexistência de interações entre as moléculas, e (iii) formação de uma camada 

monomolecular única envolvendo as moléculas adsorvidas (ÖZCAN e ÖZCAN, 2004). Suas 

equações características (5) e (6) estão representadas a seguir: 

  qe = qm (
bCe

1+bCe
)                               (5)

  

            
Ce

qe
=

Ce

qm
+

1

bqm
                                (6) 

 

Onde qe indica a quantidade de corante adsorvida em equilíbrio, em mg/g, qm representa a 

quantidade máxima adsorvida em monocamada, também em mg/g, e b é a constante do 

modelo, expressa em grama de adsorvente por mg de corante (ÖZCAN e ÖZCAN, 2004). 

Para que os parâmetros típicos do modelo possam ser calculados, é necessário que se 

trace inicialmente a reta Ce/qe em função de Ce de acordo com a relação (6). A inclinação da 

curva permite a obtenção do valor de qm, enquanto que o ponto de intercessão com a origem 

fornece o valor da constante b. Uma vez que estes parâmetros são determinados, é possível 

substituí-los na equação não-linear (5) para que o valor de qe teórico possa ser finalmente 

definido. As isotermas foram determinadas com auxílio do programa KaleidaGraph, onde 

plotou-se Ce em função de qe. Estes gráficos serão apresentados e discutidos no tópico a 

seguir.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados experimentais a seguir apresentados e discutidos fazem referência à 

caracterização das moléculas adsorventes (quanto aos grupamentos superficiais que as 

compõem), à porosidade destes sólidos, ao estudo das cinéticas de reação (para sistemas com 

o AD e com o AM), e à avaliação das isotermas de adsorção (por meio da consideração do 

modelo de Langmuir).  

 

4.1. A CARACTERIZAÇÃO DAS MOLÉCULAS 

4.1.1. Infravermelho com transformada de Fourier 

 

Os espectros resultantes da análise de cada adsorvente são apresentados nas Figuras 9 

e 10 a seguir.  

 

Figura 9: Espectro de transmitância do CA obtido a partir da análise IVTF 

 

O espectro de transmitância do CA permite distinguir bandas a 1049, 1103, 1589 e 

1728 cm
-1

. De acordo com Secula et al., (2012), os grupamentos de superfície comuns neste 

material se concentram sobretudo no intervalo 800 cm
-1

 – 2000 cm
-1

. Ainda de acordo com 

estes autores, os picos entre 1040 e 1080 cm
-1

 são característicos das vibrações do grupo C-O 

presente nas estruturas fenólicas. A existência de vibrações no domínio 1100 e 1250 cm
-1

 

indica a presença de grupos carboxílicos (próximos de 1125 cm
-1

) e de fenóis (próximo de 

1175 cm
-1

). Os picos em torno de 1590, 1710 e 1730 cm
-1

 estão associados à presença do 

grupo C=O carboxílico. De modo geral, o espectro obtido experimentalmente neste trabalho 

mostra que a estrutura superficial do carvão ativado é rica em grupamentos hidroxílicos 
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ácidos, capazes de eventualmente facilitarem a interação com os compostos corantes durante 

o processo de adsorção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Espectro de transmitância da TDV obtido a partir da análise IVTF 

 

No caso da TDV, foram observadas bandas em torno de 501, 793, 1649, 3543 cm
-1

. 

Meziti e Boukerroui (2012) relatam que o espectro de transmitância típico de uma 

montmorilonita apresenta um pico cujo número de onda é inferior a 520 cm
-1

 e que indica a 

vibração do tipo tesoura das ligações Si-O-Al; e que as bandas próximas de 792 cm
-1

 

correspondem à vibração das impurezas do quartzo que compõem a argila. Além disto, o pico 

próximo de 1650 cm
-1

 está relacionado à vibração dos grupos OH. Finalmente, os autores 

ainda afirmam que a banda entre 3460 e 3650 cm
-1

 é característica das vibrações de 

estiramento da molécula de água encontrada entre as camadas da argila. O espectro obtido a 

partir do IRTF corresponde, então, ao espectro característico da montmorilonita descrito na 

literatura, o que valida os resultados alcançados.  

 

4.2. A ANÁLISE DAS ESTRUTURAS POROSAS 

A análise da porosidade dos adsorventes foi feita com auxílio do aparelho ASAP 2020 

Micromeritics, conforme já descrito anteriormente. Foram obtidas as isotermas de adsorção 

para o CA e para a TDV em sistemas com atmosfera inerte de N2 à 77 K, apresentadas 

respectivamente na Figuras 11 e 12. Os valores de área externa e de microporos que também 

foram fornecidos pelo programa são mostrados nas Tabelas 7 e 8:  
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Figura 11: Isoterma representativa do processo de adsorção e dessorção em atmosfera 

inerte de N2 para o CA à 77K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Isoterma representativa do processo de adsorção e dessorção em atmosfera 

inerte de N2 para a TDV à 77K 

 

 

 

Os resultados mostram que as isotermas obtidas para o CA e para a TDV são do tipo 

IV, características de sólidos que apresentam mesoporosos (TSAI, CHEN e YANG, 2002). 

Analisando-se as isotermas, percebe-se que, para baixos valores de P/P0, os gráficos 

apresentam retas quase verticais no início das curvas do CA e da TDV. Isto significa que, para 



 
 

33 

 

menores pressões relativas, a molécula de N2 será mais atraída pelos microporos dos 

adsorventes.  

No caso do CA, o volume de N2 adsorvido nesta região equivale a 300 cm
3
/g; e é igual 

a aproximadamente 30 cm
3
/g para a TDV. A análise das isotermas de adsorção/dessorção do 

par TDV/N2 mostra, portanto, uma interação menos significativa no início do processo 

quando comparada à do binômio CA/N2. Estes resultados indicam que a estrutura porosa da 

terra virgem, quando comparada à do carvão, é pouco desenvolvida no que concerne a 

presença de microporos (o percentual correspondente à área microporosa é igual a 26% para a 

TDV, e equivalente a 58% para o CA).  Conforme P/P0 aumenta, o acesso às outras estruturas 

porosas é facilitado, permitindo a adsorção de N2 nos meso e macroporos. A estrutura da 

argila é constituída basicamente por mesoporos. Por sua vez, o CA possui uma área específica 

total maior do que a amostra da TDV; e apresenta diâmetro de poros um pouco menor do que 

os característicos da argila.  

Ainda de acordo com as Figuras 11 e 12, é possível observar a ocorrência de ciclos de 

histerese para os dois sólidos estudados, o que caracteriza o fenômeno de condensação 

capilar. Os ciclos de cada um dos materiais sólidos podem ser associados a dois diferentes 

modelos de histerese da IUPAC (conforme apresentado na Figura 8). O do CA se aproxima 

do tipo H4 e é típico de estruturas que apresentam micro e mesoporos com fendas estreitas 

(EL-SHAFEY et al., 2016; WINTER et al., 2016). Por outro lado, o comportamento 

apresentado pela TDV está mais relacionado à histerese do tipo H3. De acordo com Tsai, 

Chen e Yang, 2002, os sólidos que apresentam este último tipo de ciclo podem ser 

relacionados aos materiais estruturados em camadas – como é o caso das argilas. Os 

resultados obtidos experimentalmente são, portanto, compatíveis com o que indica a 

literatura. 

 

Tabela 7: Valores de área externa, microporosa e total para o CA e para a TDV em 

atmosfera inerte de N2 à 77 K 

 

  
Área BET 

(m
2
/g) 

Área Externa 

(m
2
/g) 

Área Microporosa 

(m
2
/g) 

Área Total 

(m
2
/g) 

CA  1575 444 616 1060 

TDV  207 139 49 188 

Fonte: Adaptado de Secula et al., (2012) e Meziti (2016) 
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Tabela 8: Propriedades dos microporos no CA e na TDV em atmosfera inerte de N2 à 

77 K 

 

 

Volume 

Microporoso (cm
3
/g) 

Tamanho Médio dos 

Microporos (Å) 

CA 0,57 18,5 

TDV  0,05 20,6 

Fontes: Adaptado de Secula et al., (2012) e Meziti (2016) 

 

Os dados fornecidos pela Tabela 7 e pela Tabela 8 indicam que o CA apresenta uma 

área externa significativamente maior do que aquela apresentada pela TDV. Além disto, tanto 

a área quanto o volume de microporos do carvão são superiores aos valores que caracterizam 

a argila.  

 

4.3. AS CINÉTICAS DE ADSORÇÃO 

4.3.1. A utilização do AD 

Os resultados dos testes de adsorção do AD com ambos os adsorventes ao longo de 

480 min estão resumidos na Tabela 9.  

 

Tabela 9: Resultados dos testes de adsorção do AD com ambos os adsorventes durante 

480 min 

 C0
*
 (mg/L) Ce

**
 (mg/L) Taxa de eliminação (%) pHpcz 

AD/CA 25 24,2 3,2 3,0 CA 

AD/TDV 25 23,3 6,8 7,7 TDV 
      

      *C0: valor da concentração inicial da solução 

      **Ce: valor da concentração em equilíbrio obtido por meio da técnica de UV-Visível 

 

Os resultados mostram que as taxas de eliminação para os dois pares (AD/CA e 

AD/TDV) aparentam ser pouco significativas. Estes resultados podem ser explicados 

inicalmente pelo tamanho considerável da molécula corante quando comparada ao tamanho 

dos poros dos sólidos, o que poderia caracterizar o fenômeno de impedimento estérico. Além 

disto, ocorrem frágeis interações entre o AD (carregado negativamente, como mostrado na 

Figura 1(a)) e as superfícies dos materiais (que apresentam também cargas negativas – ou 

ácidas –, conforme indicado pelos valores de pHpcz). Desta forma, a interação entre os 

componentes pode se configurar como uma repulsão eletrostática, o que impediria a entrada 
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das moléculas corantes nas cavidades porosas dos materiais; diminuindo, portanto, a 

capacidade de adsorção.  

Estudos de Tsai et al., (2004) também comparam a taxa de adsorção de corantes de 

naturezas distintas (ácidos e básicos) sobre a bentonita. Como resultado, os autores 

constataram que a adsorção dos corantes ácidos foi menor quando comparada àquela referente 

aos corantes básicos. Concluiu-se que a terra descolorante não é adequada ao tratamento de 

moléculas aniônicas devido à existência de cargas negativas tanto no sólido quanto no 

corante. Ainda de acordo com este estudo, as forças de Van der Waals existentes no sistema 

favorecem a repulsão eletrostática entre o corante e a argila, dificultando a adsorção. 

A literatura apresenta, também, estudos que avaliam a adsorção de corantes ácidos 

sobre o CA. Segundo Pereira et al., (2003), por exemplo, a interação entre grupamentos 

oxigenados, majoritariamente ácidos, provoca um efeito negativo na adsorção de corantes que 

também tenham caráter ácido. Estas avaliações reiteram o caráter pouco eficiente do sistema 

em questão.  

Apesar destes valores experimentais pouco expressivos, é importante ressaltar que a 

capacidade de interação do AD com a TDV é mais pronunciada do que aquela com o CA. 

Conforme visto anteriormente na Tabela 8, a TDV apresenta microporos com maiores 

diâmetros do que aqueles presentes no CA. Como o AD apresenta dificuldades de penetrar 

nos microporos da argila, seria natural que o corante fosse ainda menos adsorvido pelo CA 

(mesmo que este sólido apresente maior percentual de microporos em comparação com a 

TDV). Além disto, quando se considera o tamanho significativo da molécula corante (como 

sugerido pela Figura 1(a)), é possível deduzir que a adsorção sobre a argila não priorize a 

difusão através de seus microporos e que, portanto, a interação nas cavidades da estrutura não 

seja o único meio capaz de ditar o fenômeno. Sugere-se, então, que outras interações sejam 

favorecidas, como por exemplo as substituições iônicas entre a solução colorida e a superfície 

mais externa da argila. 

Como estes testes preliminares com o AD foram pouco significativos, as análises 

envolvendo este corante não foram realizadas em maiores detalhes. Em contrapartida, optou-

se por avaliar a adsorção do AM sobre ambos os sólidos de forma mais completa. Estes 

resultados são discutidos a seguir. 
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4.3.2. A utilização do AM 

Os resultados obtidos durante a adsorção do AM sobre o CA e a TDV em função do 

tempo à temperatura ambiente são apresentados na Figura 13 a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Cinética de adsorção de 50 mg/L de uma solução de AM sobre CA e TDV 

à temperatura ambiente 

 

A partir deste gráfico, que apresenta a evolução da quantidade de corante adsorvida, qt, 

em um dado tempo t, é possível comparar as cinéticas de cada um dos materiais porosos. A 

cinética dos processos de adsorção é, de acordo com Özcan e Özcan (2004), normalmente 

controlada por diferentes mecanismos, dos quais o limitante é o mecanismo de difusão 

externa. Graficamente, este fenômeno é expresso pela curva ascendente inicial, atribuída à 

rápida difusão do adsorvato até a superfície externa do adsorvente. A porção linear da curva, 

por outro lado, faz referência à adsorção gradual que decorre da difusão intraparticular, 

seguida pelo platô de equilíbrio (a partir do qual a difusão interna decresce por causa da 

diminuição de adsorvato presente no meio e pela menor disponibilidade de sítios de adsorção 

livres).  

Para ambos os pares estudados, toda a concentração inicial de corante foi adsorvida e o 

equilíbrio de adsorção foi estabelecido. No caso do CA, o platô de equilíbrio começa a ser 

definido a partir de 300 min, enquanto que para a TDV ele é estabelecido praticamente de 

forma instantânea. Estes resultados indicam a superioridade da argila enquanto adsorvente – 

apesar da sua microporosidade rudimentar – em comparação ao carvão.   

Para explicar a eficiência da TDV, sugere-se que em sua estrutura se estabeleçam 

interações eletrostáticas. Ocorrendo sobretudo na superfície externa (e não necessariamente na 
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t

qt
=  

1

k1qe
2
 + 

t

qe
 

superfície interna das cavidades dos poros), a troca iônica seria responsável por uma 

descoloração rápida e completa da solução.  

Os parâmetros calculados a partir do modelo linear de pseudo-segunda ordem de Ho e 

McKay para soluções de 50 mg/L
 
estão resumidos na Tabela 10.  

 

Tabela 10: Parâmetros calculados (com auxílio do programa KaleidaGraph) para o 

modelo linear de pseudo-segunda ordem de Ho e McKay para soluções de 50 mg/L 
 

  Modelo Linear 

R
2
 

qe experimentais 

(mg/g) 

qe teóricos 

(mg/g) 
k1 (g/(mg.min)) 

AM/CA 0,99 49,95 58,48 2,50.10
-4

 

AM/TDV 1,00 49,91 49,92 -2,11 

 

 

Considerando-se os valores de R
2
 (capazes de indicar uma boa aproximação dos 

modelos teóricos aos reais a medida que se aproximam da unidade) e comparando-se as 

quantidades adsorvidas no estado de equilíbrio (valores experimentais e teóricos), é possível 

deduzir que a priori o modelo de Ho e McKay resulta em uma boa modelagem dos pontos 

obtidos no laboratório. Entretanto, a constante de velocidade negativa obtida para o par 

AM/TDV pode indicar que o método linear não é necessariamente o mais adequado. Desta 

forma, os parâmetros aqui apresentados foram recalculados, desta vez levando-se em 

consideração o tratamento não-linear dos valores experimentais. Os novos resultados foram 

obtidos por meio do programa KaleidaGraph, e podem ser analisados na Tabela 11.  

 

Tabela 11: Parâmetros calculados (com auxílio do programa KaleidaGraph) para o 

modelo não-linear de pseudo-segunda ordem de Ho e McKay para soluções de 50 mg/L 
 

  Modelo Não-Linear 

R
2
 

qe experimentais 

(mg/g) 
qe teóricos (mg/g) k1 (g/(mg.min)) 

AM/CA 0,99 49,95 63,25 1,81.10
-4

 

AM/TDV 1,00 49,91 49,95 0,68 

 

Desta vez, a constante de velocidade calculada para o par AM/TDV é positiva; o que 

fisicamente é mais coerente. Além disto, os valores de R
2
 são próximos da unidade, e os 

resultados de qe experimentais se aproximam daqueles determinados pela teoria – 

especialmente no caso AM/TDV. Para o par AM/CA, entretanto, estes valores ainda 

qt =  
qe

2k1t

1 + qek1t
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apresentam uma discrepância significativa, que pode ser analisada em maiores detalhes a 

partir do gráfico apresentado na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Modelagem não-linear da cinética de adsorção do par AM/CA (50 mg/L) 

segundo a equação de Ho e McKay (obtida a partir da utilização do programa KaleidaGraph) 

 

A partir da análise do gráfico da Figura 14 é possível concluir que o modelo segue de 

forma aceitável a tendência apresentada pelos pontos experimentais. Contudo, é importante 

ressaltar que o platô de equilíbrio deveria ter considerado um número maior de pontos reais, 

para que pudesse ter sido melhor definido. A ausência destes pontos experimentais se deveu à 

cinética lenta do processo de adsorção sobre o carvão, o que dificultou o desenvolvimento da 

prática experimental. Deste modo, a curva modelada apresenta uma forma ascendente mais 

marcante do que aquela apresentada pelos valores reais. É possível que um problema 

estatístico de ponderação dos valores tenha ocorrido, favorecendo esta curvatura e 

comprometendo a obtenção dos resultados teóricos de qe (seja na aproximação linear, seja no 

modelo não-linear), conforme já indicavam as Tabela 10 e 11.  

A comparação das curvas experimental e teórica para o binômio AM/TDV é 

apresentada na Figura 15 a seguir.  

tempo (min) 
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Figura 15: Modelagem não-linear da cinética de adsorção do par AM/TDV (50 mg/L) 

segundo a equação de Ho e McKay (obtida a partir da utilização do programa KaleidaGraph) 

 

Diferentemente do que se passou para o caso AM/CA, no par AM/TDV a comparação 

entre o modelo teórico e os pontos experimentais pode indica um possível falso equilíbrio. A 

obtenção de um platô bem definido e aparentemente instantâneo sugere que todo o corante foi 

adsorvido do meio, sem que haja, entretanto, a ocupação da totalidade dos poros adsorventes. 

Deste modo, pode-se supor que o modelo de Ho e McKay (que se baseia no fenômeno de 

saturação dos poros), não se aplique perfeitamente ao caso real do binômio AM/TDV. Como 

resultado, obtém-se uma constante de velocidade negativa apresentada anteriormente na 

Tabela 10. 

Considerando-se a eficácia da TDV como adsorvente, outros testes cinéticos foram 

realizados com o par AM/TDV de modo a avaliar o efeito da concentração dos corantes em 

solução. Os resultados foram modelados segundo a equação não-linear de Ho e McKay e 

permitiram avaliar a variação da constante de velocidade de adsorção (k1), com respeito à 

concentração de corante no sistema. A Tabela 12 apresenta os parâmetros calculados com 

auxílio do programa KaleidaGraph.  
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Tabela 12: Parâmetros calculados (com auxílio do programa KaleidaGraph) a partir do 

modelo não-linear de pseudo-segunda ordem de Ho e McKay para avaliar o efeito da 

concentração do par AM/TDV 

 

 AM/TDV 

qe experimentais (mg/g) qe teóricos (mg/g) k1 (g/(mg.min)) 

50 mg/L 49,91 50,0 0,68 

150 mg/L 146,2 149,4 2,32.10
-3

 

250 mg/L 156,2 165,9 9,42.10
-4

 

 

Os resultados apresentados mostram uma grande semelhança entre os dados 

experimentais e teóricos. Além disto, comparando-se a quantidade de corante utilizada em 

solução durante o seu preparo, e as quantidades adsorvidas (experimental ou teórica), nota-se 

mais uma vez a eficiência do material argiloso. Para os dois primeiros casos (50 mg/L e 150 

mg/L), praticamente toda a concentração inicial de azul de metileno foi adsorvida. Ao se 

considerar uma concentração maior, de 250 mg/L, a argila apresentou possíveis sinais de 

saturação, uma vez que nem todo corante foi adsorvido.  

A avaliação dos outros resultados permite ainda concluir que as constantes de 

velocidade são todas positivas e inversamente proporcionais às concentrações das soluções. 

Este efeito pode ser explicado pelo fenômeno de competição que ocorre na superfície mais 

externa da estrutura da argila. Conforme as soluções se concentram, a quantidade de 

moléculas de corante presentes no sistema é maior, o que impede as interações eletrostáticas 

e, portanto, desacelera o processo. As curvas das cinéticas de adsorção (obtidas a partir do 

modelo não-linear de Ho e McKay) são apresentadas na Figura 16.  
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Figura 16: Modelagem não-linear da cinética de adsorção a diferentes concentrações 

do par AM/TDV (obtida a partir da equação de Ho e McKay e por meio do programa 

KaleidaGraph) 
 

 

A análise das curvas mostra, uma vez mais, que o modelo não-linear de Ho e McKay é 

capaz de descrever de forma bastante aceitável o fenômeno real. Ademais, é possível concluir 

que a adsorção sobre a TDV continua rápida e eficiente mesmo para concentrações mais 

elevadas do que aquela considerada inicialmente (50 mg/L). 

 

4.4. AS ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

A determinação das condições experimentais de estudo das isotermas de adsorção 

depende dos resultados cinéticos. Desta forma, definiu-se para o binômio AM/CA um tempo 

de contato equivalente a 300 min (uma vez que sua cinética é mais lenta); e igual a 180 min 

para o par AM/TDV (cuja cinética realizou-se rapidamente). 

 

4.4.1. O modelo de Langmuir 

Os parâmetros calculados a partir dos modelos linear e não linear de Langmuir para os 

pares AM/CA e AM/TDV são resumidos nas Tabelas 13 e 14. As isotermas experimental e 

teórica de Langmuir dos pares AM/CA e AM/TDV obtidas à temperatura ambiente a partir da 

equação não-linear são apresentadas nas Figuras 17 e 18.  
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Tabela 13: Parâmetros calculados a partir do modelo linear de Langmuir 
 

 

  Modelo Linear  

R
2
 

qe experimentais 

(mg/g) 
qm teóricos (mg/g) b (g/mg)  

AM/CA 1,00 72,3 77,5 0,6  

AM/TDV 1,00 206,9 209,6 2,3  

 

 

Tabela 14: Parâmetros calculados a partir do modelo não-linear de Langmuir 
 

 

  Modelo Não-Linear  

R
2
 

qe experimentais 

(mg/g) 

qm teóricos 

(mg/g) 
b (g/mg)  

AM/CA 1,00 72,3 76,7 0,8  

AM/TDV 1,00 206,9 215,2 1,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Isotermas experimental e teórica de Langmuir do par AM/CA à temperatura 

ambiente, obtidas a partir da equação não-linear (graças ao programa KaleidaGraph) 
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=
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Figura 18: Isotermas experimental e teórica de Langmuir do par AM/TDV à 

temperatura ambiente, obtidas a partir da equação não-linear (graças ao programa 

KaleidaGraph) 

 

A análise das Tabelas 13 e 14 mostra que os valores de R
2
 são exatamente iguais à 

unidade, o que implica em uma modelagem a priori exata dos pontos experimentais. Seja a 

partir da equação linearizada, seja por meio do modelo não-linear, os valores de qe 

experimental apresentam uma boa equivalência àqueles que representam a capacidade 

máxima de adsorção em monocamada (qm) determinados pela teoria. Desta forma, é possível 

deduzir que para ambos os pares o modelo de Langmuir é válido.  

No que concerne o CA, a hipótese de monocamada pode ser confirmada quando se 

considera o tamanho da molécula corante: uma vez que esta é grande se comparada ao 

tamanho dos microporos, a adsorção em multicamadas parece de fato dificultada. No caso da 

TDV, o fenômeno que rege a descoloração é a substituição iônica e, portanto, permite uma 

interação eletrostática entre a molécula e a superfície do material. Assim, a interação 

molécula/molécula não chega a ser estabelecida, o que confirma a hipótese de monocamadas. 

Estas conclusões podem ser reiteradas pelos gráficos apresentados nas Figuras 17 e 18, que 

mostram finalmente uma boa aproximação dos pontos experimentais aos valores teóricos no 

caso dos dois pares.   
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Foi feito um estudo comparativo do processo de adsorção de dois diferentes corantes, 

o AD e o AM, sobre dois materiais porosos, o CA e a TDV. Para isto, a cinética que rege cada 

uma das reações e as isotermas que determinam as capacidades de adsorção dos processos 

foram ambas modeladas e analisadas. A partir dos resultados obtidos, é possível concluir que: 

- A molécula de AD quando em solução apresenta uma carga negativa que dificulta 

uma interação satisfatória com os materiais adsorventes utilizados (também 

negativamente carregados). A taxa de adsorção deste corante foi pequena porque 

houve repulsão eletrostática nos sistemas e impedimento estérico (devido ao grande 

tamanho molecular do corante em comparação ao tamanho do poro); 

- A molécula de AM, por outro lado, possui uma carga positiva (e, portanto, contrária 

àquela presente nas superfícies dos adsorventes), o que favoreceu o processo de 

adsorção; 

- Em todas as condições de análise aqui consideradas, a TDV se mostrou mais eficaz 

do que o CA – mesmo que este último apresente uma superfície microporosa mais 

desenvolvida e, em teoria, mais propícia à adsorção. De fato, no que concerne a TDV, 

a interação com o corante é resultado de dois processos: a adsorção que se desenvolve 

na superfície química porosa (bastante rudimentar), e o processo de substituição iônica 

que ocorre na superfície mais externa de sua estrutura (fenômeno preponderante para 

este tipo de material). De forma geral, a soma destes dois efeitos permite que a argila 

atinja o estado de equilíbrio (correspondente à máxima adsorção) de forma muito mais 

rápida do que o CA, considerando-se as mesmas condições experimentais. Além disto, 

sua capacidade máxima de adsorção é bastante superior àquela apresentada pelo 

carvão;  

- O modelo de pseudo-segunda ordem de Ho e McKay descreve bem os valores 

experimentais obtidos pelos testes cinéticos, principalmente no caso AM/CA. A 

aproximação não-linear permite uma modelagem melhor em comparação à utilização 

da equação linear. Para o par AM/TDV, entretanto, estas equações sugerem a 

ocorrência de um falso equilíbrio, uma vez que todo o corante é consumido sem que 

haja saturação dos poros; 

- A modelagem das isotermas de adsorção pela relação de Langmuir (seja linear, seja 

não-linear), apresentou resultados excelentes; o que permite a validação de suas 

hipóteses: homogeneidade da superfície, inexistência de interações entre as moléculas 
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de corante que foram adsorvidas, e a presença de uma monocamada de moléculas 

corantes (mesmo que para o CA esta monocamada se localize na estrutura porosa 

interna do material e que, no caso da TDV, ela se forme na sua superfície externa).  

 

Finalmente, como perspectivas e sugestões para os próximos estudos, quatro análises 

são propostas: (i) a avaliação das interações eletrostáticas entre a solução e os materiais a 

partir do estudo da variação do pH do meio; (ii) a determinação da energia de ativação do 

sistema, para que o processo possa ser classificado segundo um fenômeno de fisissorção ou de 

quimissorção – esta análise poderia inclusive ser feita a partir da variação de temperatura dos 

testes cinéticos; (iii) a verificação do efeito de dessorção, capaz de confirmar a reversibilidade 

do processo e, portanto, confirmar os resultados obtidos em (ii); e (iv) o estudo da adsorção 

em sistemas multicompostos e que se aproximem dos efluentes industriais reais, de modo que 

a influência da força iônica seja avaliada. 
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APÊNDICE A – Equipamentos utilizados 

 

Neste trabalho, diferentes aparelhos e técnicas foram utilizadas. Aqui, apresentam-se 

fotos dos materiais e dos equipamentos pertencentes ao laboratório ICMN, CNRS – Orléans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1a: Amostras dos adsorventes: o carvão ativado à esquerda e a terra 

descolorante virgem à direita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2a: Teste de adsorção do par AM/TDV 

 

 

 



 
 

51 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3a: Centrífuga do tipo Centrifuge 5804 R (Eppendorf) para separação das fases 

sólida e líquida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4a: Aparelho de UV-Visível Uvikon XS Bio-tek Instruments para medidas de 

absorbância das soluções coloridas a fim de determinar suas concentrações 
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Figuras 5a: Preparo das pastilhas de KBr necessárias à análise infravermelha 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6a: Aparelho de IRTF do tipo Nicolet 6700 FT-IR com o acessório que 

permite a análise das pastilhas de KBr 
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Figura 7a: Aparelho do tipo ASAP 2020 Micromeritics dotado de um banho 

volumétrico de adsorção e de uma unidade de pré-tratamento à vácuo; para 

caracterização  da textura dos materiais adsorventes 
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APÊNDICE B – Curva de calibração e espectro de absorção do AM 

 

Os valores de quantidade de corante adsorvido foram calculados com auxílio do 

aparelho de UV-Visível, e para isto foi preciso estabelecer uma curva de calibração (feita a 

partir de soluções de concentrações conhecidas), e a largura máxima de absorbância do 

corante em questão. Apresenta-se na Figura 8a uma curva de calibração para soluções de AM 

e na Figura 9a mostra-se o espectro de absorbância deste corante.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8a: Curva de calibração para determinação das concentrações desconhecidas de 

soluções de AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9a: Espectro de absorbância do AM com indicação do pico que corresponde à 

sua largura de onda máxima (665 nm) 
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APÊNDICE C – Modelo cinético de pseudo-primeira ordem 

 

A cinética dos processos de adsorção do AM (seja sobre o CA ou sobre a TDV) foram 

modelados por dois métodos matemáticos distintos: através da pseudo-primeira ordem de 

Largergren e da pseudo-segunda ordem de Ho e McKay. O segundo modelo foi analisado em 

detalhes na seção 4.3.2; e agora o primeiro será apresentado.  

O modelo de Lagergren é definido pela relação seguinte (ÖZCAN e ÖZCAN, 2004): 

 

                       log(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = log(𝑞𝑒) − (
𝑘2

2.303
) 𝑡                              (1a) 

 

A partir da determinação dos valores de 𝑙𝑜𝑔(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) – onde qe indica a quantidade adsorvida 

no estado de equilíbrio (em mg/g) e qt a quantidade adsorvida (também em mg/g) em um dado 

tempo t em minutos (calculado de acordo com a equação 1a) – é possível traçar a reta   

𝑙𝑜𝑔(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = 𝑓(𝑡). A equação que lineariza os pontos experimentais permite calcular os 

valores de k2 em g/(mg.min) (a partir da inclinação da reta) e de qe teórico (considerando o 

valor na origem). Para ambos os sistemas (pares AM/CA e AM/TDV), considerou-se 50 mg 

de adsorvato, 50 mL de uma solução a 50 mg/L e à temperatura ambiente). As retas obtidas 

são apresentadas a seguir (Figura 10a), assim como os valores obtidos por este método 

(Tabela 1a).  

 

 

Figura 10a: Cinética dos pares AM/CA e AM/TDV a 50 mg/L modelados pela  

equação linear de pseudo-primeira ordem de Lagergren 
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Tabela 1a: Parâmetros cinéticos calculados a partir da relação linear de pseudo-

primeira ordem de Lagergren 

 

 R
2
  qe teóricos (mg/g) k2 (g/(mg.min)) 

AM/CA 0,43  32,45 0,01 

AM/TDV 0,067  0,11 1,5.10
-3

 

 

Uma análise dos resultados gráficos e dos valores de qe calculados a partir do modelo 

mostra que esta relação não se aplica aos sistemas estudados. O modelo de pseudo-segunda 

ordem de Ho e McKay é, portanto, mais adequado para descrever o experimento quando 

comparado às equações de pseudo-primeira ordem de Lagergren.  
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APÊNDICE D – As isotermas de Freundlich 

 

Diferentemente do modelo de Langmuir (apresentado na seção 4.4.1), o de Freundlich 

não sugere claramente nenhuma interpretação física dos fenômenos reais. Esta relação 

empírica é mais geral e costuma apresentar bons resultados para a modelagem de processos 

de adsorção em fases aquosas ou gasosas. As equações que constituem o modelo são 

apresentadas abaixo – na sua forma não-linear (2a) e linearizada (3a) (WAWRZKIEWICZ et 

al., 2015; TSAI et al., 2005). 

 

               qe = k3Ce

1

n                                                               (2a) 

                      logqe = logk3 + 
1

n
logCe                          (3a) 

 

Nestas expressões, qe representa a quantidade de corante adsorvida no estado de 

equilíbrio (em mg/L), e k3 e 1/n são as constantes características do processo de adsorção. 

Estes dois últimos parâmetros podem ser calculados a partir da reta obtida através do gráfico 

que considera log(qe) em função de Ce. Como sugere a equação 3a, a inclinação da reta 

corresponde a 1/n, e permite, portanto, a obtenção do valor de n; ao passo que a coordenada 

na origem equivale ao log(k3) e fornece, finalmente, o valor da constante k3.  

Os resultados numéricos encontrados a partir da aplicação do modelo linear de 

Freundlich são resumidos na Tabela 2a seguinte, e as curvas comparativas entre os valores de 

qe (experimentais e reais) também são apresentados abaixo (Figura 11a e Figura 12a). 

 

Tabela 2a: Parâmetros calculados a partir do modelo linear das isotermas de 

Freundlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R
2
 1/n k3  

AM/CA 0,84 0,11 49,03  

AM/TDV 0,61 0,17 104,51  
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Figura 11a: Isotermas experimental e teórica de Freundlich do par AM/CA obtidas a 

partir da equação não-linear do modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12a: Isotermas experimental e teórica de Freundlich do par AM/TDV obtidas a 

partir da equação não-linear do modelo 

 

Uma análise imediata e que considera apenas dos valores de R
2
 poderia sugerir que a 

relação de Freundlich não seria capaz de fornecer bons resultados para estes processos de 

adsorção. Entretanto, assim que as curvas teóricas são comparadas às isotermas reais, é 

possível perceber uma aproximação aceitável entre experimento e modelo; principalmente 

quando se considera o par AM/TDV. Mesmo assim, uma comparação entre os dois modelos 

de isotermas indica que as equações de Langmuir são capazes de melhor aproximar os 

valores reais, além de propor um significado físico coerente com o processo realizado em 

laboratório.  
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APÊNDICE E – Estudo termodinâmico 

 

Um último estudo foi realizado para comparar os processos nos pares AM/CA e 

AM/TDV. A análise termodinâmica destas reações foi feita considerando-se os resultados 

cinéticos obtidos previamente. Para isto, fixou-se uma concentração relativamente grande de 

corante para cada par, de modo que o efeito da temperatura pudesse ficar evidente. Desta 

forma, uma solução de concentração igual a 120 mg/L foi preparada para o par AM/CA e 

outra, equivalente a 250 mg/L, para o sistema AM/TDV. As soluções foram colocadas em 

contato com uma massa de 50 mg de adsorvente e o sistema foi posto em agitação por 300 

min (no caso do par AM/CA) e durante 180 min (para o AM/TDV). Quatro temperaturas 

foram escolhidas: 20, 30, 40 e 50°C (a obtenção de um meio isotérmico se deu graças à 

utilização de uma placa de aquecimento com agitação na qual foi disposto um sistema de 

banho-maria). Os resultados gráficos são apresentados na Figura 13a e na Figura 14a abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13a: Avaliação da adsorção do par AM/TDV (250 mg/L) em função da 

variação da temperatura 
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Figura 14a: Avaliação da adsorção do par AM/CA (120 mg/L) em função da variação 

da temperatura 

 

A análise dos gráficos indica que, no caso AM/TDV, há pouca influência da 

temperatura no processo de adsorção. A descoloração da solução sofre pouca alteração frente 

ao aumento da temperatura do sistema, o que pode indicar que, no intervalo de temperatura 

avaliado, nem a estrutura da argila, nem a estabilidade do corante sejam alterados (MEZITI, 

2016). Como não há variação significativa de comportamento, não é possível determinar os 

parâmetros termodinâmicos neste caso.  

No que tange o par AM/CA, entretanto, a capacidade de adsorção aumenta com o 

aumento da temperatura, o que sugere um processo endotérmico. Os parâmetros 

termodinâmicos para este caso foram determinados de acordo com as equações seguintes, e 

estão resumidos na Tabela 3a a seguir.  

    Kd = 
C0−Ce

Ce
                               (5a) 

       ln Kd =
∆S0

R
−

∆H0

RT
                                                      (6a) 

                            ∆G0 = ∆H0 − T∆S0                          (7a) 

 

Aqui, Kd representa a constante de equilíbrio (adimensional) do sistema, ΔG
0

 exprime 

a energia livre de Gibbs no estado padrão, responsável por determinar a espontaneidade do 

processo nas condições ambientes (calculada em kJ/mol), ∆𝐻0 indica a entalpia de adsorção 

(em kJ/mol) e ∆𝑆0 corresponde à entropia do processo (expressa em J/(mol.K)) (MEZITI, 

2016).  
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Tabela 3a: Parâmetros termodinâmicos referentes ao par AM/CA 

 

   ΔG
0

 (J/mol) 

ΔH
0
 (kJ/mol)  ΔS

0
 (J/(mol.K)) 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 

43,8  152 -697,3 -2216,9 -3736,4 -5256,0 
 

 

Os resultados indicam que a adsorção do AM sobre o CA é, com efeito, endotérmica e 

espontânea (uma vez que ΔH
0 

é positivo e ΔG
0
 negativo). O valor de ΔS

0
 > 0 está relacionado 

à afinidade da argila com o corante, e pode indicar um eventual aumento do grau de desordem 

do sistema quando se considera a interface do sólido (MEZITI, 2016). 
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ANEXO A – Carta de autorização para apresentação do trabalho 

 

Este documento faz referência à pesquisa que foi desenvolvida no 

CNRS/Universidade de Orléans (Orléans, França) com supervisão do Professor Doutor Benoît 

Cagnon. Por isto, sua autorização foi necessária para que este material pudesse ser utilizado 

como Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Química da 

Universidade Federal Fluminense. A autorização em questão é apresentada na página que 

segue.  
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ANEXO B – Licença do programa ACD/ChemSketch 

 

Todas as estruturas químicas apresentadas neste trabalho foram desenvolvidas a partir 

do programa ACD/ChemSketch. Este, por sua vez, foi obtido gratuitamente através da página 

eletrônica de sua empresa desenvolvedora, ACD/Labs, na versão Freeware 2015.2.5. A 

licença de utilização do programa é apresentada abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1b: Licença do programa ACD/ChemSketch versão Freeware 2015.2.5  
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ANEXO C – Licença do programa KaleidaGraph 

 

Toda a parte de modelagem matemática deste trabalho foi desenvolvida com auxílio 

do programa KaleidaGraph, obtido gratuitamente a partir da página eletrônica de sua empresa 

desenvolvedora, Synergy, na versão 4.5 Demo. A licença de utilização do programa é 

apresentada abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2b: Licença do programa KaleidaGraph versão 4.5 Demo  


