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Resumo 

 

Este trabalho teve como objetivo estudar aspectos relativos à sorção do corante negro de 

eriocromo T (presente em ambientes aquosos) sobre quitosana (utilizada como fase 

sólida). Dessa forma, espera-se desenvolver um método modelo para diminuir a 

concentração deste corante em ambientes marinhos. Este tipo de corante apresenta 

toxicidade ambiental e é encontrado em efluentes de alguns seguimentos industriais, 

sendo sua remoção um processo de interesse sob diversos aspectos. A utilização da 

quitosana como agente sorvente, visto ser esta também um rejeito da indústria pesqueira 

com elevado potencial de sorção, com elevada facilidade de obtenção a partir da 

desacetilação da quitina encontrada na carapaça de crustáceos, torna-se atrativa 

econômica e tecnicamente. O trabalho foi desenvolvido utilizando a técnica de 

espectrofotometria de absorção molecular na região do UV-Visível para determinar as 

concentrações do corante em solução bem como monitorar suas variações em função do 

tempo.  Cinco parâmetros principais foram avaliados: (1) concentração inicial do corante, 

(2) massa de quitosana, (3) tempo de agitação da mistura reacional, (4) pH e (5) força 

iônica, observando a influência de cada um deles na eficiência de remoção do negro de 

eriocromo T pela quitosana. Utilizando condições otimizadas de pH, massa de quitosana 

e concentração de corante, foram obtidas isotermas de sorção, empregadas na avaliação 

do mecanismo regente da interação entre o corante e a quitosana, além de estudar o 

mecanismo/cinética de sorção. Foi possível concluir neste trabalho que a quitosana 

apresentou alta eficiência de remoção do NET entre pH 7 e 10, faixa na qual a quitosana 

se encontra em estado sólido e estável. Concluiu-se também que a quitosana é um sólido 

de superfície heterogênea que sorve o corante principalmente por interações do tipo van 

der Waals. 

 

 

Palavras chaves: quitosana, negro de eriocromo T, sorção em fase sólida, cinética de 

sorção. 
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Abstract 

 

This work aimed to study aspects of sorption of dye eriochrome black T (present in 

aqueous environments) on chitosan (used as solid phase). Thus, expected to develop a 

model to reduce the concentration this dyes in marine environments. This dye has 

environmental toxicity and it is found in some industrial effluents segments, and their 

removal process is interesting in several respects. The use of chitosan as a sorbent agent, 

this is also a waste of the fishing industry with high sorption potential, with high ease of 

obtaining from the deacetylation of chitin found in the carapace of crustaceans, becomes 

economically and technically attractive. The study was realized using the technique of 

molecular absorption spectrophotometry in the visible-UV (Ultraviolet) to determine the 

concentrations of the dye in solution, as well as monitor their variations versus time. Five 

parameters were analyzed, taking in account the influence of each one in the removal 

efficiency of eriochrome black T by chitosan: (1) dye concentration, (2) chitosan mass, (3) 

stirring time of reaction mixture, (4) pH and (5) ionic force. Using optimized condition 

for dye concentration, chitosan mass and pH, it was build sorption isotherms, used to 

assess the mechanism of interaction between chitosan and the dye (eriochrome black T), 

besides to study the sorption kinetic mechanism. It was possible to conclude in this work 

that chitosan has a high removal efficiency of NET pH between 7 and 10, range in which 

chitosan is solid and stable. It was also concluded that chitosan is a heterogeneous surface 

solid that sorbs the dye through van der Waals interaction. 

 

 

Keywords: chitosan, eriochrome black T, solid phase sorption, sorption kinetics. 
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I - Introdução   

 

A água é essencial para o desenvolvimento dos seres vivos e atividades industriais 

(SOUZA, 2010), necessária desde a geração de energia até os diversos processos de 

produção. É um dos recursos naturais que mais sofrem com a poluição, e se torna 

progressivamente mais escasso (MORAIS, 2007). Seu uso deve ser de forma consciente 

e responsável já que um sexto da população mundial não tem acesso à água potável, o 

que corresponde a um bilhão de pessoas (BRASIL ÁGUAS, 2013). 

Melhorias em qualidade de vida têm exigido dos órgãos responsáveis, não 

somente uma atenção maior com as variáveis relacionadas ao meio ambiente, mas 

também medidas que solucionem ou reduzam os principais problemas. Um dos fatores 

bastante discutido por órgãos ambientais são os problemas causados pela poluição 

industrial.  Dentre os poluentes mais notáveis estão os íons de metais tóxicos, compostos 

aromáticos e corantes (CHAVES, 2009). 

No caso dos corantes, algumas dessas substâncias são degradadas pelo 

ecossistema, porém uma gama considerável dessas moléculas apresenta estrutura química 

de alta complexidade, acarretando num sistema xenobiótico, de modo que não existem 

no sistema natural enzimas específicas capazes de metabolizar essas moléculas na sua 

totalidade em condições aeróbicas (ROSA, 2009). O resultado do uso destas substâncias 

de forma inconsciente é a inviabilidade dos recursos hídricos, além da contaminação da 

fauna e da flora na região. 

Existem, hoje, muitos métodos de remoção dessas substâncias no tratamento 

desses efluentes industriais. Os mais comuns são: coagulação/floculação, oxidação 

avançada (SOUZA, 2010), filtração por membrana e osmose reversa. Esses métodos 

apresentam até 80% de eficiência, porém são técnicas que exigem um alto custo 

operacional (ROSA, 2009). 
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Uma alternativa que tem se mostrado interessante para a indústria são os agentes 

sorventes. Eles não geram resíduos e podem ser recuperados ao fim do processo. Quanto 

maior a capacidade de sorção, menor o custo de operação, porque necessitar-se-á de 

menos agente sorvente (ROSA, 2009). 

Os biopolímeros são excelentes sorventes tanto na sua forma natural quando 

quimicamente modificados (FUJIMOTO, 2002; LARANJEIRAS, 2009).  E são eficazes 

tanto para poluentes orgânicos quanto para poluentes inorgânicos (PAYER, 2012; 

CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE QUÍMICA, 2011). Um biopolímero que tem 

apresentado excelentes resultados é a quitosana. 

 

I.1 – Quitosana 

A quitosana (Figura 1) pode ser definida como um copolímero de  β-(1→4)-2-

amino-2-desoxi-D-glicopiranose e  β-(1→4)-2-acetamida-2-desoxi-D-glicopiranose 

(CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE QUÍMICA, 2011). Solúvel em soluções com 

pH abaixo de 6,5  (DAMIAN, 2005), atóxica,  biodegradável, de baixo custo e produzida 

por fontes naturais renováveis (AZEVEDO, 2007; JANEGITZ, 2007) é um 

polissacarídeo de ocorrência natural em alguns fungos, mas também pode ser produzido 

através de reação de desacetilação de quitina em meio alcalino (LARANJEIRAS, 2009; 

GOY, 2004), sendo este o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza, perdendo 

somente para a celulose.  

A quitina possui função estrutural, semelhante ao colágeno nos seres humanos e 

a celulose nos vegetais, é o principal componente do exoesqueleto de alguns crustáceos e 

insetos (PAYER, 2012; SILVA, 2006). 

 

O

O
O

HOH2C

OH
NH2

OH NH2

CH2OH

O

-

-

n  

Figura 1: Estrutura monomérica da quitosana 
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A reação de desacetilação da quitina ocorre em meio básico liberando por 

hidrólise um grupamento acetil da quitina, resultando na quitosana. Quando em meio 

ácido a quitosana pode atuar como um polieletrólito catiônico (DAMINAN, 2005), 

possibilitando uma interação de natureza eletrostática com outras espécies eletricamente 

carregadas. Em pH acima de 6,5 apresenta-se desprotonada, sendo essa espécie pouco 

solúvel em água. 

Essa desacetilação ocorre em proporções diferentes para cada molécula do meio 

reacional, e varia de acordo com a concentração, temperatura, tempo e condições 

atmosféricas. Esses fatores são determinantes para o teor de desacetilação resultando em 

quitosanas diferentes entre si, com estruturas molares diferentes e, consequentemente 

massas molares diferentes (CANELLA, 2001). O termo quitosana refere-se ao produto 

com grau de acetilação superior a 60%, enquanto que quitina caracteriza o produto 

altamente acetilado (GOY, 2004). Esta pode ser empregada na remoção de 

macromoléculas como os corantes chegando a apresentar remoção de até 1000 g/kg 

quando utiliizada como coadjuvante na remoção desses resíduos(GOY,2004). 

 

I.2 – Corantes 

  

 Existem, hoje, inúmeros seguimentos industriais que utilizam corantes em seu 

processo produtivo. As mais comuns são as indústrias de alimentos, papéis, têxteis e 

cosméticas. Destas a que mais gera efluentes contaminados com corantes são as indústrias 

têxteis, devido a dificuldade de fixação dos corantes às fibras. Dessa forma, a maior parte 

dos corantes utilizados no processo de tingimento é retirada na lavagem e saem no 

efluente industrial (DOTTO, 2011).  

 Os efluentes industriais provenientes das indústrias têxteis variam à medida que 

aumenta a demanda de produção, a otimização e implantação de novos maquinários e 

processos. Estima-se que de setecentos mil a 1 milhão de toneladas de corantes são 

produzidos no mundo (DOTTO, 2011), porém não há um levantamento quantitativo da 

geração desse tipo de efluente. Acredita-se que de 10 a 15% (PEIXOTO, 2013) dessas 

substâncias são despejados em efluentes industriais. O que se pode afirmar é que esse 

crescimento é diretamente proporcional ao crescimento populacional (KIMURA, 2001).  

 Hoje, são produzidos, aproximadamente 120 litros de rejeito para cada kilograma 

de material processado eles são despejados como efluente provenientes de várias etapas 

do processo de produção de industrias têxteis diariamente, esses resíduos apresentam, 
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geralmente, pH entre 7 e 11 (KIMURA, 2011). A presença de corantes nesses efluentes 

industriais é facilmente detectada visualmente, ainda que em concentrações muito baixas. 

Concentrações a nível de mg L-1 já provocam alteração visual notável. Tais efluentes, 

quando despejados em rios, interferem de várias formas no ambiente aquático. Dentre 

essas interferências pode-se destacar a dificuldade de reoxigenação, pois a coloração forte 

impede a passagem de luz prejudicando as atividades fotossintéticas (CARVALHO, 

2010). 

Os corantes podem ser classificados pela sua estrutura química cromófora, que 

confere cor ao corante – nitro, nitroso, azo e carbonila (KIMURA, 1999) – ou pelo 

grupamento funcional, responsável pela fixação dele à fibra – reativo, direto, azóico, 

ácido, etc (GUARATINI, 2000). Porém, nenhuma classificação por si só é suficiente para 

caracterizar um corante (ROSA, 2009). 

Segundo Kimura, os corantes são compostos químicos orgânicos que possuem a 

propriedade de absorver luz na região do visível seletivamente devido a presença dos 

grupamentos cromóforos. Por essa razão possuem cor (KIMURA, 1999). E é essa 

característica de relevância para o trabalho. 

Os grupos cromóforos são geralmente orgânicos com ligações π conjugadas 

(PEIXOTO, 2013).  Alguns desses grupos apresentam características carcinogênicas e/ 

ou mutagênicas associados à  grande extensão molecular, principalmente os grupos azo.  

Os corantes azo caracterizam-se pela presença de um ou mais grupamento azo em 

sua composição. Esse grupo de azoto (-N=N-) tem hibridização sp2 e estão ligados 

normalmente a anéis aromáticos (FONSECA, 2004). 

O negro de eriocromo T (NET) pertence a essa classe de corantes (Figura 2). De 

nomenclatura [1-(1-hidroxi-2-naftilazo)-5-nitro-2-naftol-4-sulfonato de sódio] de acordo 

com as regras da International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), essa 

substância apresenta coloração castanha com ligeiro brilho metálico e é solúvel em etanol, 

metanol e parcialmente solúvel em água (ANVISA, 1977). É bastante tóxica para 

organismos aquáticos e seus efeitos são duradouros, principalmente em longa exposição 

(MERCK, 2014).  

De massa molecular 461,68 g mol-1, pKa1 e pKa2 6,3 e 11,6 respectivamente. 
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N N
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-
 Na

+
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Figura 2. Estrutura molecular do Negro de eriocromo T. 

 

 O NET pode se apresentar como indicador metalocrômico, agentes formadores 

de quelatos, que funcionam como ligante para íons metálicos, sendo a coloração assumida 

pelo complexo formado diretamente dependente do pH.  

Outra característica é como indicador ácido-base, onde o NET se apresenta como 

um ácido de Brönsted que tende a perder prótons em presença de uma base, água, no caso 

de uma solução aquosa (BACCAN, 2001). O NET possui dois grupos auxocrômicos (–

OH) que permite a mudança de coloração (DANTAS, 1997) podendo apresentar três 

variações: vermelha, azul e laranja, respectivamente referentes a perda do hidrogênio dos 

grupamentos auxocrômicos –OH. 
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Figura 3. Estrutura molecular do Negro de eriocromo T em suas possíveis formas 

dissociadas. 

 

I.3 – Adsorção em fase sólida 

 

O fenômeno da adsorção é caracterizado pela capacidade que um sólido tem de 

concentrar em sua superfície uma dada substância, que de alguma forma possui afinidade 

por esse sólido (IMMICH, 2006). O processo de adsorção se caracteriza pelo equilíbrio 



21 
 

entre duas fases simples, sólido-líquido ou sólido-gás. O sorvente é a fase sólida, a 

superfície na qual ocorre a sorção, e o sorvato, a substância líquida ou gasosa que será 

sorvida pelo sólido.  

Segundo Chaves Pestana, o fenômeno da sorção é termodinamicamente explicado 

pela existência de forças de atração perpendiculares ao plano da superfície da fase sólida. 

O tipo de adsorção é determinado pela força das ligações entre as duas fases (CHAVES, 

2009). 

Existem duas maneiras pelas quais uma molécula pode se “ligar” a uma superfície, 

a adsorção física (fisiossorção) e a adsorção química (quimiossorção). 

A adsorção física ocorre quando as moléculas se ligam a superfície do sólido por 

interações intermoleculares do tipo de van der Waals (CASTELLAN, 1996). As 

moléculas tendem a se acomodar sobre a superfície do sólido (IMMICH, 2006) sendo 

fracamente aderidas. Assim, são capazes de romper essa ligação com a elevação da 

temperatura do sistema.  

Na adsorção química as moléculas reagem quimicamente com a superfície, 

formando ligações, e não interações intermoleculares como na adsorção física. As 

moléculas tendem a se acomodar em sítios permitindo o máximo de interação com o 

sólido, de maneira que esse processo é considerado irreversível (ATKINS, 2011). Devido 

a ocorrer somente nos sítios de adsorção, a adsorção química é caracterizada pela 

formação de monocamada. Nos processos físicos, como a adsorção se dá por interações 

relativamente fracas, ela é considerada reversível e caracterizado, em geral, pela formação 

de multicamadas (KIMURA, 2001). 

 

Figura 4. Adsorção em monocamada. 
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I.4 – Isoterma de adsorção 

 

 Isoterma de adsorção é a relação de concentração do sorvato, distribuída entre a 

fase sólida e a fase líquida, no equilíbrio, sendo o resultado obtido em temperatura  

constante (KIMURA, 2001). Cada tipo de interface apresenta um mecanismo de adsorção 

diferente. 

 Ao considerar-se o equilíbrio termodinâmico do sistema, onde há igualdade dos 

potencias químicos do componente que coexiste nas duas fases (sólida e líquida), é 

possível construir vários tipos de isotermas diferentes, que dependerá apenas do tipo de 

interação existente no sistema de adsorção (MORAIS, 2007). As isotermas mais comuns 

são a de Langmuir e a de Freundlich. 

 O modelo de Langmuir supõe que o equilíbrio de adsorção pode ser representado 

estequiometricamente, uma vez que ocorre efetivamente uma reação química entre o 

sorvato e o sorvente (SÁ, 2004). Este modelo considera o fenômeno de adsorção em 

superfície homogênea, de modo que haja número definido de posições para adsorção, 

cada posição possuindo tamanho definido e agregando apenas uma molécula para 

adsorção. Onde a isoterma de Langmuir apresenta um mecanismo de adsorção em 

monocamada. O modelo de Langmuir baseia-se na hipótese de que as forças de interação 

das moléculas sorvidas são desprezíveis (MORAIS, 2007; IMMICH, 2006). 

 A isoterma de Langmuir pode ser obtida de acordo com a equação 1, onde Qe 

representa a concentração de sorvato presente no sorvente no equilíbrio; Ce é a 

concentração de sorvato em solução no equilíbrio; Kads significa a constante de adsorção 

e Qm a quantidade máxima de sorvato que o material pode reter na sua superfície 

(KIMURA, 2001; CHAVES, 2009). 

 

 
1

m ads e
e

ads e

Q K C
Q

K C



                                           (1) 

       

 Os parâmetros podem ser interpretados apresentando a Equação 1 em uma forma 

linear. Nessa forma (equação 2), pode-se observar que a partir da construção do gráfico 

Ce/Qe versus Ce, obtém-se uma linha reta com coeficiente angular igual a a 1
mQ

 e 

coeficiente linear igual a , 1
ads eK C

 (KIMURA, 2001). 
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1e e

e ads e m

C C

Q K C Q
                              (2) 

 

 O modelo de Freundlich (Equação 3) é ideal para descrever a adsorção sobre uma 

superfície sólida heterogênea, com poros de tamanhos e formas diferentes, nesse sistema, 

a adsorção aumenta com o aumento da concentração de soluto e, portanto, não pode 

assumir um modelo em monocamada. Este modelo apresenta uma distribuição 

exponencial do soluto no equilíbrio (ROSA, 2009). 

 

1
n

e ads eQ K C                               (3) 

 

 O modelo pode ser interpretado quando a equação se apresenta na forma 

linearizada (Equação 4). 

 
1

log log loge ads eQ K C
n

             (4)  

 

Onde o valor de Kads representa a capacidade do sorvente, 1
n

 o fator que indica a 

heterogeneidade da superfície do sorvente e os valores de Qe e Ce são análogos ao modelo 

de Langmuir (ROSA, 2009). 

A partir dos dois modelos de isoterma apresentados é possível determinar qual o 

mecanismo de adsorção do sistema observado e, consequentemente, determinar o tipo de 

estrutura do sólido sorvente. 

 

I.5 – Cinética de adsorção 

 

 Atkins, em seu livro Fundamentos de Físico-Química, define que cinética de uma 

reação é a velocidade na qual os reagentes são consumidos e os produtos são formados, e 

como essa reação responde a mudança das condições (ATKINS, 2011). Analogamente a 

cinética de uma reação, ocorre a cinética de adsorção, que estuda a velocidade com que 

uma substância, presente em um fluido, é adsorvida por um superfície sólida após serem 

postas em contato e agitação.  
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 Nesse estudo é possível determinar o tempo de equilíbrio de adsorção, a constante 

de velocidade e a energia de ativação do sistema, além de permitir definir qual a lei da 

velocidade rege o sistema (CHAVES, 2009). 

 O avanço de adsorção é determinado através da concentração ou de uma variável 

que permita determiná-la. E a lei da velocidade de reação é determinada pela etapa lenta. 

No caso de adsorção a reação ocorre em única etapa. 
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II – Objetivos 

  

 O objetivo deste trabalho é estudar o fenômeno de sorção do corante negro de 

eriocromo T (NET) pelo agente sorvente quitosana por meio da espectrofotometria de 

absorção molecular na região do ultravioleta-visível, em diferentes condições, visando 

avaliar sua possível aplicação na remoção de tal corante em águas residuárias por meio 

do controle e estudo das variáveis principais do processo: concentração do corante, massa 

de quitosana, pH, tempo de agitação e força iônica. 

 Pretende-se, ainda, estudar os modelos mais aplicáveis na modelagem do processo 

em estudo.  
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III – Materiais e métodos 

 

 O referente trabalho estudou o comportamento de sorção do corante negro de 

eriocromo T, que se classifica no grupo dos azocorantes, usando quitosana como  

sorvente. Cinco parâmetros foram avaliados visando definir a eficiência de tal remoção, 

avaliando também a cinética e a termodinâmica do processo de sorção. Vide Figura 5. 

 

   

Figura 5. Fluxograma de distribuição de parâmetros avaliados no estudo de sorção de 

NET por quitosana.  

 

Todo o estudo foi realizado utilizando o equipamento de espectrofotometria de 

absorção molecular no UV-Visível da Agilent Technologies® , modelo Cary 60 UV-Vis. 

Foram feitas varreduras na faixa de 400 a 800 nm. 

 O estudo da concentração de corante foi realizado preparando soluções 

com variação de concentração de branco a 76 mg L-1 (branco a 1,65 x 10-4 mol L-1) e 

submetendo as soluções a varredura no UV-Vis. O tratamento desses dados definiu a 

etapa posterior. 

Amostra
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 Definida a concentração de trabalho, o experimento seguiu para o estudo dos 3 

parâmetros seguintes: pH, massa de quitosana e tempo de agitação, que foram analisados 

num mesmo conjunto de experimentos, apresentados abixo. 

Foram preparadas soluções tamponantes Britton-Robinson (TBR) para os pH de 

7,0, 9,0 e 10,0. Esse é composto pelo ácido bórico, ácido acético e ácido fosfórico, cada 

um na concentração de 0,04 mol L-1 e o pH ajustado com hidróxido de sódio 2 mol L-1. 

 Para cada valor de pH, diferentes massas de sorvente (quitosana), em miligramas,  

foram avaliadas: 50, 100, 200 e 500. Cada par pH x massa foi observado individualmente, 

como mostrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Distribuição do estudo das massas em pH diferentes.  

pH 7,0 pH 9,0 pH10,0 

50 mg 50 mg 50 mg 

100 mg 100 mg 100 mg 

200 mg 200 mg 200 mg 

500 mg 500 mg 500 mg 

 

Em tubo de polietileno 50 mL, adicionou-se a massa de quitosana referida, o 

volume de solução estoque de NET adequado para a concentração previamente 

determinada e completou-se o volume com solução tampão de estudo. O tubo foi 

submetido a agitação simultaneamente ao branco (que contém os mesmos componentes 

da amostra, quitosana, e solução tampão na mesmas quantidades, porém não contém o 

corante), colocado numa mesa de agitação MR-II – Roller Mixer Biomixer® a 90 rpm. 

Periodicamente, em intervalos de tempo determinados, a agitação era 

interrompida. As soluções de amostra e branco passavam pelo processo de centrifugação 

numa centrifuga Eppendorf® Centrifugue 5804 a 5000 rpm por 5 minutos, o sobrenadante 

era submetido a varredura pelo UV-Vis e a solução retornava para o tubo. O tempo final 

de agitação foi determinado pela estabilização do sistema, isto é, quando a variação do 

corante não fosse mais significativa.  

Para cada um dos 12 sistemas foi realizado o estudo de eficiência de remoção do 

corante em função do tempo.  

A etapa seguinte foi o estudo da força iônica. As condições operacionais do 

sistema, nesta etapa, foram definidas pelos estudos anteriores, de maneira que 
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apresentasse melhor resultado de eficiência de remoção. A determinação dos resultados 

foi obtida de forma análoga a etapa anterior. 

Para este trabalho foram realizados estudos cinéticos e termodinâmicos para 

definir e avaliar o comportamento de interação sorvente/sorvato. 
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IV – Resultados e discussões 

 

IV. 1 – Influência da concentração de corante 

 

O estudo da concentração inicial do corante tem como objetivo principal garantir 

que esteja trabalhando numa região de proporcionalidade entre o sinal analítico 

(absorvância) e a concentração do corante (região linear da lei de Lambert-Beer).  

Essa lei descreve a relação entre o que uma espécie absorve de radiação 

eletromagnética monocromática em função de sua concentração, do caminho ótico e 

mantendo outros parâmetros constantes (temperatura e solvente, por exemplo). Expressa 

pela equação abaixo: 

 

A = 𝜀𝑏𝐶                 (5) 

 

Onde A representa a absorção de luz pelo analito, 𝜀 é a absortividade molar, sendo 

esta, uma propriedade intrínseca da substância, b é o caminho ótico e C a concentração 

do analito. 

Essa lei é válida em um intervalo definido de concentração, em concentrações 

muito altas  a distância relativa entre as moléculas do corante tende a diminuir afetando 

a distribuição de cargas entre essas moléculas. Essa alteração pode provocar modificação 

na capacidade de absorção da luz pelas moléculas, ocasionando o desvio da lei de 

Lambert-Beer, nessa faixa a proporcionalidade entre a concentração e a absorvância deixa 

de existir e não obedece mais a lei (SKOOG, 2002). 

A lei de Lambert-Beer é válida para feixe monocromático e composição constante 

do solvente, como foi feito um estudo do pH, é importante avaliar se essa alteração 

modifica a capacidade do corante absorver a radiação eletromagnética. Conforme 

observado na figura 6, existe uma pequena alteração na intensidade do sinal analítico 
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(Abs), no entanto, os comprimentos de onda máximos, adotados para medidas 

posteriores, não alteraram em função do pH empregado. 

 

Figura 6. Espectros de absorção molecular para soluções a 5,42 x 10-5 mol L-1 do 

corante em estudo em diferentes valores de pH. 

 

 Os estudos quantitativos foram realizados visando o estabelecimento de relações 

concentração x sinal analítico e seus posteriores usos como ferramenta na modelagem do 

processo em estudo. 

 Mantendo-se o pH em 7,0, diferentes soluções contendo o analito foram avaliadas 

visando o estabelecimento de uma curva analítica, conforme apresentado na Figura 7. 

  

 

Figura 7. Influência da concentração do corante sobre o fenômeno avaliado no 

comprimento de onda de 612 (± 5) nm.  
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Pelo comportamento observado, os três últimos pontos, apesar de ainda 

apresentarem linearidade, não se encontram mais na faixa confiável de medida dos 

instrumentos, uma vez que altas concentrações do analito podem acarretar numa alteração 

na capacidade absorção da luz por parte do corante. Essa característica impõe a escolha 

de um valor de concentração de trabalho que se apresente dentro da faixa em que a 

proporcionalidade entre o sinal analitico e a concentração. 

O ideal é que se escolha uma concentração próxima a 25% de transmitância, 

concentração alta o suficiente para avaliar o comportamento de sorção, com distância 

segura do limite da faixa de linearidade. Desta forma, obtendo-se como limite de 

quantificação o valor de 1,6 mg L-1 , e que a região confiável de proporcionalidade entre 

o sinal analítico e a concentração se extende a 30 mg L-1, os experimentos de cinética 

foram delineados e realizados. 

Para dar seguimento às etapas posteriores foi definida a concentração de 25 mg L-

1 (5,42 x 10-5 mol L-1).  

 

IV. 2 – Influência da massa de quitosana 

 

Para os experimentos de influência de massa em função do tempo observou-se 

que para todos os pHs estudados a eficiência de remoção aumentou com o aumento da 

massa de quitosana (Figuras 8, 9 e 10). O fato pode ser explicado devido aos sítios de 

sorção, isto é, as unidades presentes no sorvente que vão possibilitar a sorção do corante. 

Quanto maior a massa de quitosana maior será a quantidade de sítios ativos de sorção.  

Os resultados apresentam também, alta eficiência de remoção mesmo com massas 

pequenas de quitosana para os três valores de pH estudado. O que permite a afirmação de 

uma forte interação do tipo van der Waals entre o as moléculas quitosana e do NET. 
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 Figura 8. Estudo da influência da massa de quitosana sobre a eficiência de remoção do 

NET a 5,42 x 10-5 mol L-1 em pH 7,0. 

 

 

Figura 9. Estudo da influência da massa de quitosana sobre a eficiência de remoção do 

NET a 5,42 x 10-5 mol L-1 em pH 9,0. 
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Figura 10. Estudo da influência da massa de quitosana sobre a eficiência de remoção do 

NET a 5,42 x 10-5 mol L-1 em pH 10,0.    

 

IV. 3 – Influência do tempo de agitação 

 

 O tempo de agitação permite o contato direto do corante com maior quantidade 

de quitosana. Como mencionado anteriormente, foi possível observar a alta eficiência de 

remoção do NET em todos os sistemas estudados (Figuras 8, 9 e 10), essa eficiência de 

remoção atingiu a estabilidade em intervalo de tempo bem pequeno para qualquer um dos 

12 sistemas observados. O estudo de eficiência de remoção em função do tempo de 

agitação propiciou também o estudo da cinética de sorção e a determinação da lei da 

velocidade que será explicado posteriormente. 

 

IV. 4 – Influência o pH 

 

 O estudo de influência do pH observou-se a variação em três condições de pHs 

diferentes: 
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 Estudo de remoção de NET em pH 7,0 (figura 8). 

 

Foi possível observar neste experimento, que a eficiência de remoção, foi superior 

a 90% com massa de 50 mg de quitosana para a concentração de 25 mg L-1 (5,42 x 10-5 

mol L-1) de NET. Observou-se também, que logo nos 20 primeiros minutos a eficiência 

de remoção já se aproximou bastante do seu valor máximo, o que torna o processo 

bastante vantajoso do ponto de vista econômico já que a capacidade de sorção foi bastante 

alta. 

 

 Estudo de remoção de NET em pH 9,0 (figura 9). 

 

 Neste experimento observou-se que a influência da massa de quitosana foi mais 

expressiva. Para massas menores, a eficiência de remoção foi substancialmente menor. 

 Outra variável que merece atenção nesta etapa é o tempo de agitação do sistema. 

Utilizando 2/3 do tempo de agitação, sistemas com massas maiores atingem uma 

eficiência de remoção 10% maior que sistemas de menor massa. Para este sistema 

também a sorção de NET pela quitosana é gradualmente mais lenta que os demais. 

 

 Estudo de remoção de NET em pH 10,0 (figura 10). 

 

Neste experimento grandes variações foram observadas na curva, apresentando 

discrepância entre os resultados. Tal fato se deve ao pH que já se encontrava muito 

alcalino, nessas condições a quitosana tende a se decompor devido a severidade do meio.  

Observando a estrutura molecular da quitosana é possível verificar que a 

influência do pH no meio reacional esta diretamente ligada às espécies presentes no meio. 

Em pH menor que 6,5 a quitosana possui grupamentos amino positivamente carregados 

(Figura 11). Os corantes, por sua vez, também apresentam uma distribuição de cargas 

elétricas devido a desprotonação um dos grupamentos auxocrômicos (–OH), além do 

simples fato de a dissociação do corante em solução aquosa, deixando a molécula de NET 

com duas cargas negativas para interagir com a quitosana (Figura 12). Se essa interação 

ocorresse seria de natureza eletrostática (CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE 

QUÍMICA, 2011). Esta observação é baseada na estrutura molecular das espécies 

presente nessas condições.  
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Figura 11. Curva de distribuição das espécies de quitosana como função do pH.  

 

 

 

Figura 12. Curva de distribuição das espécies do NET como função do pH.  

 

Como cada espécie apresenta variações nas suas propriedades físicas, químicas e 

físico-químicas diretamente relacionadas à presença ou ausência de carga elétrica da 

espécie, em pH maior que 6,5 o grupamento amino, antes carregado positivamente perde 

o próton ficando eletricamente neutro, nesse momento a interação deixa de ser 

eletrostática e passa ter um caráter apenas difusional que vai depender da característica 

de polaridade das espécies envolvidas (KIMURA, 1999).  
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É importante destacar que o aumento na capacidade de sorção deve compensar os 

custos adicionais no processo. O sistema que apresentar maior massa não apresenta uma 

eficiência de remoção tão mais alta que justifique a utilização desta, de modo que para o 

processo uma massa cinco vezes menor já apresenta uma eficiência e remoção aceitável 

(tabela 2). 

 

Tabela 2. Relação da eficiência de sorção em diferentes massas para cada pH estudado. 

Massa de 

quitosana (mg) 

Eficiência de remoção (%) 

pH 7,0 pH 9,0 pH 10,0 

50 93,1 84,1 79,9 

100 95,5 92,4 92,4 

200 95,6 94,0 94,2 

500 101,3 106,0 82,0 

 

 

Os valores da tabela 2 foram obtidos a partir da equação da Lei de Lambert-Beer, 

desta forma, os valores de eficiência acima de 100% deve ser interpretado como erro de 

medida do instrumento devido a variação na intensidade da luz emitida. 

Para avaliar a influência da massa e do pH nos sistemas de sorção de  NET pela 

quitosana fez-se um estudo comparativo utilizando as capacidades  de sorção aceitáveis 

nas menores massas possíveis e em cada pH estudado (Tabela 2). O resultado desse estudo 

pode ser observado pelo gráfico abaixo. 
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Figura 13. Comparação de eficiência de sorção utilizando massas de 100 e 200 mg . 

 

 A figura 13 permite afirmar que a diferença na eficiência de remoção de corante 

no fim do processo pode ser considerada insignificante, com eficiências de remoção bem 

parecidas, porém em sistemas mais próximo da neutralidade essa remoção atinge sua 

totalidade com menor variação de tempo. Pode-se afirmar, então que a variação do pH do 

sistema influência na cinética do processo, mas não interfere na termodinâmica. 

 O resultado obtido em pH 7 com massa de 100 mg apresenta-se bastante 

satisfatório, com condições favoráveis de trabalho. A principal vantagem em se trabalhar 

com pH neutro é que após a retirada de corante do sistema, não será necessário neutralizar 

a solução antes do descarte, o que associado a uma massa pequena, gera menor custo para 

o processo. 

 Para que ocorra sorção em fase sólida é necessário que o pH esteja acima de 6,5, 

nessa condição a quitosana é insolúvel, e também não é possível realizar o exprimento 

em soluções muito alcalinas visto que em pH >10 a quitosana tende a se decompor. Por 

isso a faixa de pH para estudo foi bastante reduzida.  
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 Com esse último resultado foram definidas as condições de trabalho da próxima 

etapa. Como mais de uma condição apresentou bom resultado, optou-se pela condição 

menos extrema e com menor gasto de matéria-prima.  

 A etapa seguinte utilizou massa de 100 mg de quitosana em pH 7,0. 

 

IV. 5 – Influência da força iônica 

 

 O estudo de influência de força iônica tem como objetivo observar a variação do 

comportamento de sorção com o aumento da concentração íons em solução. 

Inicialmente a proposta desse estudo seria variar a concentração do tampão 

Britton-Robinson (TBR) para aumentar a concentração de íons solúveis em solução. 

Contudo, o ácido bórico, um dos componentes do tampão, é um sólido de baixa 

solubilidade em água. Variar a concentração do tampão implicaria em variar a 

concentração de todos os constituintes, e em concentrações elevadas o ácido bórico não 

seria totalmente solúvel. 

A escolha da substância iônica para este estudo teve que atender as seguintes 

características: ter alta solubilidade em água, não reagir com os componentes da mistura 

reacional de modo a alterar suas características físicas, não absorver luz na região do 

visível, já que os testes são feitos através de espectrofotômetro UV-Vis. 

  O sal utilizado nesse experimento foi o cloreto de sódio (NaCl) em concentração 

de 0,5 mol L-1. Observou-se que no sistema com alta concentração de outras espécies 

iônicas (Na+ e Cl-) em solução a eficiência de remoção precisa de um intervalo de tempo 

muito maior para atingir o estado de  equilíbrio. Essa condição admite a ideia que outras 

espécies em solução possibilita a interação, tanto do corante quanto da quitosana, com 

esses íons dificultando a sorção do corante pela quitosana, porém, com a agitação do 

sistema esses íons tendem a se desprender da quitosana liberando os sítios para a interação 

com o NET. 

A influência de remoção do NET pela quitosana avaliando a influência da força 

iônica no sistema de sorção é obteve o seguinte resultado: 
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Figura 14. Influência da força iônica sobre o fenômeno de sorção utilizando a 

concentração 5,42 x 10-5 mol L -1do NET, em pH 7,0 para a massa de 100 mg de quitosana.  

 

IV. 6 – Estudo de cinética de adsorção 

 

O estudo de cinética de adsorção tem o objetivo de obervar a velocidade com que 

o NET é transferido da solução para a superfície da quitosana.  Nesse sistema, foram 

estudados as 3 leis de velocidade mais simples que podem reger o sistema: mecanismo 

de pseudo-ordem zero, mecanismo de  pseudo-primeira ordem e mecanismo de pseudo-

segunda ordem.  

Para esse estudo também foram utilizados os resultados da condição experimental 

que apresentou o melhor resultado: 100 mg de quitosana em pH 7.  

De acordo com as leis de velocidade, a velocidade de reação depende da constante 

de velocidade e da concentração dos componentes que participam da etapa lenta da 

reação. Considerando a reação 1, onde A significa a quitosana e B o corante, temos que: 

A + B → A-B                   (reação 1) 

Para examinar o mecanismo que controla o processo de adsorção foram estudados 

os modelos de velocidade linearizados dos sistemas, e representados pelas respectivas 

fórmulas: 
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 Pseudo ordem zero 
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Onde, k1, k2 e k3 são as constantes das velocidades de reação.  

A lei da velocidade que determina o mecanismo de adsorção deve ser o que 

apresenta a melhor reta com o coeficiente de linearidade mais próximo possível de 1. 

Avaliando a velocidade de adsorção até o estado de equilíbrio do sistema, observou-se 

que, por ser bastante alta, nenhuma das leis de velocidade mais simples são capazes de 

explicar o mecanismo da adsorção do NET pela quitosana (figura 15. 16 e 17), contudo, 

para sistemas que apresentaram mecanismo de adsorção mais lento como no sistema de 

estudo de influência de força iônica com 0,5 mol L-1 de NaCl (figura 18,19 e 20) é possível 

afirmar que o mecanismo que explica a cinética de adsorção entre a quitosana e o NET é 

o mecanismo de primeira ordem (figura19). 
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Figura 15. Mecanismo de cinética adsorção de ordem zero para concentração de 5,42 x 

10-5 mol L-1 do NET, em pH 7,0 para a massa de 100 mg de quitosana. 

 

 

Figura 16. Mecanismo de cinética adsorção de primeira ordem para concentração de 5,42 

x 10-5 mol L-1 do NET, em pH 7,0 para a massa de 100 mg de quitosana. 

 

Figura 

17. Mecanismo de cinética adsorção de segunda ordem para concentração de 5,42 x 10-5 

mol L-1 do NET, em pH 7,0 para a massa de 100 mg de quitosana. 
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Figura 18.  Mecanismo de cinética adsorção de ordem zero para concentração de 5,42 x 

10-5 mol L-1 do NET, em pH 7,0 para a massa de 100 mg de quitosana em presença de 0,5 

mol L-1 de NaCl. 

 

 

Figura 19. Mecanismo de cinética adsorção de primeira ordem para concentração de 5,42 

x 10-5 mol L-1 do NET, em pH 7,0 para a massa de 100 mg de quitosana em presença de 

0,5 mol L-1 de NaCl. 

 

           

Figura 20. Mecanismo de cinética adsorção de segunda ordem para concentração de 5,42 

x 10-5 mol L-1 do NET, em pH 7,0 para a massa de 100 mg de quitosana em presença de 

0,5 mol L-1 de NaCl. 
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É possível afirmar com os resultados obtidos que os fatores que influenciam na 

cinética de reação são a massa e a força iônica, sendo a influência da força iônica a mais 

significativa, provavelmente devido ao fato do excesso de íons em solução provoca um 

impedimento dos sítios ativos e, consequentemente, um recobrimento da superfície da 

quitosana. Deve-se considerar, também, que ao adicionar NaCl no sistema, o pH da 

solução diminui de 7 para 6,8. Essa redução no valor de pH acarreta na diminuição de 

espécies que interagem em condições ótimas no sistema, diminuindo substancialmente a 

velocidade de adsorção do corante pela quitosana. 

 A massa, por sua vez, influencia no fato da concentração do NET em relação à 

quitosana ser elevada, ocupando os sítios de adsorção com um número pequeno de 

moléculas, consequentemente, dificultando o acúmulo das demais moléculas dispersas 

em solução. 

 

IV. 7 – Estudo da isoterma de adsorção  

 

 As isotermas de adsorção são curvas que relacionam a quantidade de NET pelo 

biopolímero sorvente quitosana. Tem, também, o objetivo de determinar o mecanismo de 

adsorção, além do tipo de superfície que adsorve o corante. 

 Para esse estudo foram escolhidas as isotermas de Langmuir e de Freundlich. 

Além de serem as mais comuns, são facilmente linearizadas através de tratamento 

matemático simples (FAGUNDES, 2008). A linearização dessas isotermas permitem 

melhor interpretação dos resultados e, consequentemente, melhor compreensão dos 

dados. 

 A medida das isotermas de adsorção utilizou a condição de pH onde ocorreu 

melhor eficiência de remoção do corante pela quitosana, neste caso, pH 7,0. 

 O modelo de Freundlich foi o escolhido para estudar o sistema de adsorção entre 

a quitosana e o NET, e que resultou nos dados apresentados na figura 21. É importante 

salientar que tanto a isoterma de Langmuir quanto a de Freundlich foram aplicadas aos 

resultados obtidos. O modelo linearizado de Freundlich resultou em uma reta com 

coeficiente de linearização R2 de 0,9979, enquanto que o modelo de Langmuir (figura 22) 

apresentou uma distribuição aleatória.   

 Mesmo com algumas evidências sobre o mecanismo de adsorção, os dois modelos 

foram aplicados a fim de corroborar qual modelo explicaria melhor esse mecanismo. 
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Figura 21. Isoterma de Freundlich obtida a 25 °C. 

 

 

 

 Figura 22. Isoterma de Langmuir obtida a 25 °C. 

 

 Considerando os resultados acima é possível afirmar que o modelo de Freundlich 

explica o mecanismo de adsorção dos sistemas estudados. Esse modelo considera uma 

superfície heterogênea para o sorvato, de modo que os sítios de adsorção não possuem 

um padrão morfológico, dessa maneira as macromoléculas, como os corantes, apresentam 

dificuldade em ocupar os sítios de menor tamanho. Todavia, uma macromolécula que 

apresenta momento dipolar diferente de zero pode apresentar distorção suficientemente 

forte para proporcionar a interação entre sorvente e sorvato, essa interação independe do 

tamanho, da forma ou da quantidade de sítios ativos.  

As interações moleculares do tipo van der Waals ocorrem em qualquer tipo de 

molécula, ainda que com pouca intensidade como no caso das espécies que apresentam 
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momento dipolar muito próximo de zero. No caso da quitosana e do NET as estruturas 

moleculares possibilitam interações fortes do tipo ligação de hidrogênio, uma vez que há, 

presente na estrutura molecular, oxigênio (O) e nitrogênio (N) para interagir com o 

hidrogênio (H) da outra molécula. 

Esse tipo de interação considera a quantidade de espécies disponíveis no meio, 

desde que esta esteja próxima o suficiente para proporcionar interação, e é limitada pelo 

impedimento estérico das moléculas, de modo que não é possível definir uma relação 

estequiométrica entre o sorvato e o sorvente. Afirmando, assim, um mecanismo de 

adsorção física num modelo em multicamada.  
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V – Conclusões 

 

 Diante dos resultados obtidos neste trabalho foi possível concluir que a quitosana 

sólida possui alta eficiência de remoção para o corante do negro de eriocromo T mesmo 

em baixa quantidade de massa. Conclui-se também que a maior eficiência de remoção 

ocorreu em pH 7 e que a medida em que o pH vai aumentando a influência da massa na 

eficiência de remoção se tornou mais expressiva. 

 Outro fator que apresentou notável influência na eficiência de remoção foi a força 

iônica, pois soluções com maior concentração de íons apresentaram alteração nítida na 

velocidade de remoção, contudo não afetou a termodinâmica do sistema. 

Foi possível concluir, também que o mecanismo que rege a velocidade de 

adsorção é o mecanismo de cinética de primeira ordem, utilizando o sistema de estudo da 

influência da força iônica. Quanto à termodinâmica, concluiu-se que a superfície de 

interação da quitosana é heterogênea, proporcionando ao sistema uma sorção física 

através das interações de van der Waals. 

 Embora não fosse realizado experimentalmente, a quitosana pode ser regenerada 

a partir de uma lavagem com solvente, favorecendo, economicamente, o uso desta como 

adsorvente. 
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