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RESUMO 

No presente trabalho realizou-se o estudo da remoção do negro de eriocromo T 
usando a perlita expandida modificada com ortofenantrolina, através da técnica de 
adsorção. O estudo do processo de adsorção foi realizado através da averiguação 
do efeito da concentração inicial do corante, tempo de contato e variação de pH da 
solução (meio ácido e alcalino) no processo de adsorção, para um efluente 
denominado sintético (solução aquosa do negro de eriocromo T) e um efluente real 
(gerado a partir do ensaio de determinação da dureza da água, por titulometria de 
complexação). Os materiais foram caracterizados por Termogravimetria/Análise 
Térmica Diferencial (TG/DTA), Espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho (IV), Difração de raios X (DRX) e Microscopia eletrônica de varredura 
(MEV). Pelas análises de DRX observaram-se reflexões referentes à ortofenantrolina 
na perlita expandida modificada. E por análise de IV observou-se um aumento na 
intensidade e um minucioso alargamento da banda de absorção referente à 
deformação axial da ligação O-H dos grupos silanóis da perlita (Si-OH). No estudo 
do tempo de equilíbrio, na faixa de tempo avaliada (5 a 230 min) não foi possível 
observar a existência de um tempo de equilíbrio, provavelmente atribuída ao tipo de 
interação entre o negro de eriocromo T e a perlita expandida modificada com 
ortofenantrolina, sendo uma interação de origem superficial. No estudo de efeito da 
concentração inicial do adsorbato, no caso 2,0x10-4 mol/L em pH natural (pH 5), 
obteve-se o maior valor de porcentagem de remoção da cor do negro de eriocromo 
T, com 63,74 % de remoção em 20 minutos de contato. Na avaliação do efeito da 
variação do pH da solução de negro de eriocromo T no processo de adsorção, 
concluiu-se que quanto mais ácido o meio, maior a porcentagem de remoção do 
corante, sendo resultado de uma interação ácido-base entre o adsorbato e o 
adsorvente. No estudo da remoção do negro de eriocromo T no efluente real 
empregou-se as condições otimizadas através do estudo com efluente sintético. A 
remoção do corante em pH 10, ou seja, pH natural do efluente não foi significante 
alcançando-se o valor máximo de porcentagem de remoção da cor de 8,12 %, já em 
pH 3 obteve-se remoção de cor máxima de 100,00 % da cor, mais uma vez 
indicando que o negro de eriocromo T interage melhor e eficazmente com o 
adsorvente em valores de pH ácido (pH 5 ou 3), e mais eficientemente em pH 3. 
Sendo assim pode-se citar que a perlita expandida (um aluminossilicato amorfo, 
naturalmente ácido) modificada com ortofenantrolina (uma base de Bronsted), 
consiste em um material exímio e eficaz na remoção de corantes do tipo ácido de 
soluções aquosas, nas condições expressas neste estudo, podendo ser aplicada 
como adsorvente deste corante também em um efluente real. 

 

Palavras-chaves: Negro de eriocromo T. Perlita. Ortofenantrolina. Adsorção. 
Dureza da água.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In this study, we carried out the study of Eriochrome black T removal using expanded 
perlite modified orthophenanthroline by adsorption technique. The study of the 
adsorption process was performed by investigating the effect of the initial dye 
concentration, contact time and pH range of the solution (acidic and alkaline) in the 
adsorption process, for a so-called synthetic effluent (aqueous solution of black 
eriochrome T) and a real effluent (generated from the test for determining the water 
hardness, by complexation titration). The materials were characterized by 
Thermogravimetry / Differential Thermal Analysis (TG / DTA), absorption 
spectroscopy in the infrared (IR), X-ray Diffraction (XRD) and scanning electron 
microscopy (SEM). By analysis of XRD observed thinking on orthophenanthroline the 
modified expanded perlite. And by IR analysis showed an increase in intensity and a 
detailed enlargement of the absorption band related to the axial deformation of the 
OH bond of silanol groups of perlite (Si-OH). In the equilibration time of the study, in 
the evaluated time range (5-230 min) was not possible to observe the existence of a 
balance of time, probably attributed to the type of interaction between the Eriochrome 
black-T and the expanded perlite modified orthophenanthroline, being an interaction 
of surface origin. In the study effect of the initial concentration of the adsorbate in the 
case 2,0x10-4 mol / L natural pH (pH 5) gave the highest removal percentage value of 
eriochrome T black color with 63.74 % removal in 20 minutes of contact. In 
evaluating the effect of varying the pH of Eriochrome black T solution in the 
adsorption process, it was found that the more acidic the environment, the greater 
the percentage stain removal, being a result of acid-base interaction between the 
adsorbate and the adsorbent. In T Eriochrome black removal study in real effluent we 
used the optimized conditions by studying with synthetic sewage. The dye removal at 
pH 10, natural pH of the effluent was no significant reaching the maximum amount of 
color removal percentage of 8.12%, obtained already at pH 3 with maximum color 
removal 100.00% of color, once more proving that eriochrome black T and effectively 
interact better with the adsorbent at acid pH values (pH 5 or 3), and most efficiently 
at pH 3. thus one can mention that the perlite expanded (an amorphous 
aluminosilicate naturally acid) modified with orthophenanthroline (one Bronsted base) 
consists of a master and effective removal of coloring material in the acid-type 
aqueous solution, the conditions expressed in this study, can be applied as an 
adsorbent of this dye also mums real effluent. 
 

Keywords: Eriochrome black T. perlite, orthophenanthroline, adsorption and water 
hardness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

             O despejo de resíduos químicos em meios aquáticos por indústrias e 

laboratórios de pesquisa e ensino é indubitavelmente um dos maiores problemas 

ambientais que se pode destacar na atualidade. O avanço da tecnologia contribui 

com o crescimento da produção de resíduos tornando o tratamento de efluentes um 

alvo de atenção para diversos pesquisadores devido a grande preocupação com a 

preservação do ambiente aquático.  

            Nos cursos de graduação como Química, Engenharia Química, Engenharia 

de Alimentos e Geologia várias disciplinas são de natureza experimentais e 

especificamente na área de Química Analítica, disciplinas são ofertadas 

semestralmente por diversas instituições de ensino públicas e privadas, indicando a 

ocorrência de várias aulas em laboratório. O assunto envolvendo a volumetria de 

complexação está presente nas disciplinas de química analítica, e uma das 

aplicações descritas nos roteiros de aulas práticas dessas disciplinas é a 

determinação da dureza da água utilizando como indicador metalocrômico, o corante 

negro de eriocromo T.  

          Tomando-se como base o Instituto de Química da UFRN, temos em cada 

semestre aproximadamente cinco turmas de componentes curriculares da área de 

química analítica que são ofertadas regularmente. Tais componentes curriculares 

fazem uso de aulas experimentais para um melhor aprendizado e vivência de temas 

da química.  

              A volumetria de complexação consiste em uma reação de um íon metálico 

com um determinado ligante, formando-se um complexo de relativa estável. Para 

observação da formação deste complexo é necessário à utilização de indicadores 

metalocrômicos. Estes indicadores são geralmente corantes, como por exemplo, o 

negro de eriocromo T.  

            Dentre as aulas experimentais, em torno de 30 alunos, divididos em 10 

grupos, realizam o experimento de determinação da dureza da água por titulometria 

de complexação. Sendo assim, aproximadamente 15 litros de resíduos provenientes 

dessas aulas experimentais são gerados semestralmente.     

          Visando que ao término de cada aula prática de volumetria de complexação, 

os rejeitos de cada titulação são lançados, na maioria das vezes, diretamente na pia 
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ou em recipientes para armazenamento de resíduos, sem nenhum tratamento 

prévio, faz-se necessário o estudo e desenvolvimento de técnicas e materiais que 

possam tratar totalmente ou parcialmente os efluentes gerados durante essas aulas, 

tornando-os aptos a serem armazenados ou lançados na rede de esgoto.  

         O negro de eriocromo T é um corante azo, utilizado em grande escala tanto em 

indústrias têxteis como em laboratórios de pesquisa e ensino principalmente como 

indicador metalocrômico em titulações de complexação para determinação da 

dureza da água. Segundo Barka et al (2011) por apresentar uma estrutura química 

complexa, o negro de eriocromo T apresenta uma grande resistência a 

fotodecomposição, a água, como também a certos reagentes químicos, dificultando 

a remoção ou diminuição da sua cor durante o tratamento do efluente contaminado.  

          Muitas pesquisas são realizadas envolvendo o tratamento de efluentes a partir 

da utilização de adsorventes. Um exemplo disso é o uso da perlita expandida, 

caracterizado como um aluminossilicato que apresenta de 71 a 75 % de SiO2 em 

sua composição. Segundo Dogan e Alkan (2003) ao fazerem o estudo dos valores 

de pKa superficiais da perlita expandida, observaram que esta é um aluminossilicato 

com superfície potencialmente ácida, e que por isso interagem melhor com corantes 

do tipo básico em processos de adsorção. 

 A modificação de materiais adsorventes tem como principal objetivo controlar 

suas propriedades físico-químicas para que esse novo material possa ser 

empregado para o fim que se deseja. A ortofenantrolina é um composto orgânico, 

caracterizado como base de Lewis e bastante utilizado como ligante na química de 

coordenação.  

          Com o objetivo de melhorar a capacidade de adsorção da perlita expandida, 

visto que a mesma, sem modificação, não possui afinidade por moléculas de 

corantes do tipo ácido, fato constatado pela literatura (DOGAN e ALKAN, 2003), 

neste trabalho fez-se o uso da ortofenantrolina, com intuito de modificar a perlita 

expandida para que o material adsorvente possa favorecer a adsorção do negro de 

eriocromo T (corante ácido). 

 Jinget al (2013) relata que existem diversos métodos de tratamento de águas 

contaminadas por corantes e metais pesados destacando técnicas como: 

precipitação química, de permuta iónica, filtração por membrana, adsorção, 

coagulação, floculação, flotação, e tratamento eletroquímico. Para Barka (2011) o 
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método mais eficaz para tratar águas contaminadas por corantes é por meio da 

técnica de adsorção.  

           Assim, o tratamento de efluentes contaminados por corantes ganham 

destaque no âmbito da pesquisa. Na tentativa de tratar os efluentes gerados durante 

as aulas práticas de determinação da dureza da água que utiliza o corante negro de 

eriocromo T como indicador metalocrômico, o presente trabalho apresenta a 

aplicação da técnica de adsorção utilizando como adsorvente a perlita expandida 

modificada com ortofenantrolina (uma base orgânica fraca).  Será avaliado um 

efluente sintético que consiste em uma solução aquosa de concentração conhecida 

de negro de eriocromo T e um efluente real gerado durante o ensaio de 

determinação da dureza da água para consumo humano.   

      

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

       Este trabalho tem como objetivo geral tratar o efluente gerado durante a 

determinação da dureza da água utilizando a perlita expandida modificada com 

ortofenantrolina como adsorvente do corante e indicador metalocrômico negro de 

eriocromo T.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o processo de remoção da cor do negro de eriocromo T em diferentes 

concentrações e potenciais hidrogeniônicos das soluções de corante em um 

efluente denominado sintético (solução aquosa de negro de eriocromo T); 

 Aplicar as condições de análises otimizadas no tratamento de um efluente 

real contendo o corante a partir da determinação da dureza da água por 

titulação complexométrica com sal dissódicodihidratado de EDTA; 

 Estudar a adsorção do efluente sintético e real na perlita modificada com 

ortofenantrolina via espectrofotometria UV-vis; 

 Avaliar a influência do adsorbato na estabilidade térmica do sistema. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

           Nesta parte do trabalho será realizada uma fundamentação teórica baseada 

na literatura com conceitos e contribuições acadêmicas e científicas relevantes em 

torno do tema deste estudo.  

3.1 UMA ABORDAGEM SOBRE RESÍDUOS QUÍMICOS PROVENIENTES DE 

INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E ENSINO 

 

 O que fazer e qual o destino, dos resíduos gerados durante o 

desenvolvimento de experimentos químicos, com certeza, é uma grande 

preocupação de diversas instituições de ensino e pesquisa que fazem o uso 

cotidiano de substâncias altamente nocivas e contaminantes ao meio ambiente.  

 Diferentemente de resíduos provenientes de indústrias, resíduos laboratoriais 

apresentam um menor volume, mas com uma grande complexidade e diversidade 

de sua constituição, fatores que dificultam o estabelecimento de um padrão fixo de 

tratamento para esses efluentes.  

 Geralmente esses resíduos gerados por instituições de ensino e pesquisa são 

apenas armazenados em frascos apropriados e alojados em abrigos de resíduos 

químicos (A Figura 1 mostra a UATR- Unidade de Armazenamento Temporário de 

Resíduos da UFRN, local onde são armazenados os resíduos químicos produzidos 

pelos laboratórios da instituição), pois existe uma tendência natural de considerar 

como relevante ao meio ambiente atividades que dão origem a grandes proporções 

de resíduos. 

 

          Figura 1 - Abrigo químico destinado ao armazenamento de resíduos UATR/UFRN 

 
 

Fonte: www.meioambiente.ufrn.br 
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           Os grandes geradores como indústrias e as mineradoras, por exemplo, são 

sempre fiscalizadas pelos órgãos competentes. Já pequenos geradores como 

centros de pesquisa, universidades e instituições de ensino, geralmente são 

consideradas pelos órgãos ambientais como atividades não influentes e pouco 

significantes, e por isso a fiscalização existente é insuficiente no tocante ao descarte 

de seus rejeitos químicos (JARDIM, 1998). Outras vezes, lamentavelmente, esses 

materiais nocivos e contaminantes são desprezados diretamente na pia, indo a 

contato direto com a rede de esgoto público, atingindo negativamente o meio 

ambiente, principalmente prejudicando os ambientes aquáticos e os organismos 

vivos ali habitantes.  

 O desenvolvimento tecnológico das ciências, com foco na química, favorece o 

crescimento da quantidade de substâncias contaminantes e ofensivas aos 

ecossistemas, já que atualmente há uma grande produção de materiais cosméticos, 

farmacêuticos, materiais especiais, componentes agrícolas (inseticidas, herbicidas 

etc.) e resíduos de indústrias petrolíferas, não deixando de lado, a grande 

quantidade de resíduos que são geradas em instituições de ensino públicas e 

privadas que fazem uso de componentes químicos ao decorrer de suas aulas 

experimentais, estabelecidas nas estruturas curriculares de cada curso presente 

nessas instituições. Portanto, as universidades são, sem dúvida, grandes 

responsáveis pelo lançamento de substâncias danosas ao meio ambiente.  

  Segundo Gerbase et al (2005) existem eventos nacionais e internacionais, 

como o ENSEQUI (encontro nacional de segurança química) e SBQ-Sul, e 

International Symposium on Residue Management in Universities, Santa Maria, RS, 

respectivamente, que discutem em suas plenárias, viabilidades para gerenciar 

resíduos químicos e assim formar novas posturas críticas para solucionar o 

problema do  tratamento e à disposição final dos resíduos gerados em seus 

laboratórios de ensino e pesquisa (O primeiro ESEQUI foi realizado em 2000 na 

UNICAMP em Campinas – SP e o último encontro ocorreu em São Carlos - SP, em 

2006). O enfoque principal desses encontros foram à discussão de estratégias para 

implementação de uma política de segurança em laboratórios e o tratamento dos 

resíduos químicos nas universidades. 

  O principal questionamento que possibilite viabilizar o processo de 

implementação de uma estrutura operante e ativa de gestão de resíduos químicos é 

o fator financeiro. Faz-se de suma importância o desenvolvimento e a próspera 
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aplicação de um método, com materiais e técnicas, consideravelmente acessíveis, 

ou seja, barato, para que ocorra uma melhor gestão dos rejeitos laboratoriais. E não 

menos importante, é imprescindível, a atuação forte e ativa de uma legislação 

ambiental, regida por leis e normas pertinentes para que as regras ambientais sejam 

íntegras e possam ser postas em prática.  

             Gerbase et al. (2005) enfatiza ainda que para que sejam colocadas em 

prática ações que tornem mínimas os impactos ambientais e que os problemas que 

envolvam custos financeiros no tocante ao gerenciamento de rejeitos químicos de 

laboratórios de ensino e pesquisa, os órgãos de financiamento e regulamentação de 

ensino e pesquisa do país devem seguir as seguintes sugestões:  

 Que sejam empregados fundos financeiros para uma melhor estruturação do 

processo de tratamento de resíduos de laboratórios de ensino e pesquisa, 

sejam eles, biológicos, químicos ou radioativos; 

 Que sejam criados grupos de especialistas para que possam pesquisar e 

implementar regras de segurança em química para essas instituições; 

 Que um parâmetro de qualidade possa ser avaliado pelo MEC e CAPES dos 

programas de gestão de resíduos perigosos em cursos de graduação e pós-

graduação das Instituições de ensino e pesquisa. 

 Dentro deste contexto, e tendo em vista a implementação de normas cada 

vez mais rigorosas em relação ao descarte de resíduos no meio ambiente, o 

desenvolvimento de processos alternativos e de alta eficiência para a remoção 

desses contaminantes de ambientes a qual estão contidos é de extrema 

importância. 

 

3.2 CORANTES 

 

 Os corantes são considerados um dos resíduos com mais baixo nível de 

degradação e consequentemente um resíduo de difícil tratamento (DELLAMATRICE, 

2005). 

          Para Guaratini e Zanoni (2000) corantes são naturalmente detectáveis a olho 

nu, mesmo em concentrações próximas de 1,0 mg/L, fato considerado como uma 

vantagem, já que baixas quantidades de corantes podem ser detectadas em 

ambientes aquáticos e assim controlados pelas autoridades de assuntos ambientais. 
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 Corantes são substâncias coloridas que servem para dar cor a certos 

materiais. Eles apresentam grupos cromofóricos utilizados para evidenciar estruturas 

que apresentam afinidade por esta substância. São componentes abundantemente 

usados em laboratórios de pesquisa e ensino, sendo mais comumente empregados 

em indústrias têxteis.  

      Segundo Guaratini e Zanoni (2000) os corantes têxteis podem ser classificados 

de acordo com seu modo de fixação na fibra têxtil: 

 Ácidos: são corantes que têm esse nome devido à presença, em suas 

moléculas, de um ou mais grupos ácido sulfônicos ou outros grupos ácidos. 

Quimicamente os corantes ácidos consistem em antraquinona, 

trifenilmetano, azina, xanteno, xetonimina, compostos nitro e nitrosos. São 

corantes aniônicos solúveis na água, aplicados em fibras nitrogenadas tais 

como: lã, seda, nylon e fibras acrílicas modificadas, de banhos neutros ou 

ácidos;  

 Azo pigmentos: os naftóis, corantes mais comuns com a ligação “azo” (-

N=N-), usados especialmente nas cores vermelho, amarelo e laranja. São 

empregados em fibras celulósicas e caracterizam-se pela difícil remoção no 

tratamento de efluente; 

 Básicos ou catiônicos: possuem cores brilhantes, porém têm baixa fixação. 

São empregados principalmente em fibras sintéticas como acrílico, seda e 

lã, e em menor quantidade, em fibras naturais como o algodão. Contribuem 

com despejos alcalinos às estações de tratamento;  

 De enxofre: conhecidos pelo seu custo relativamente baixo e por sua 

excelência à solidez. São derivados do ácido tiossulfônico, empregados 

geralmente para obtenção da cor preta e em fibras celulósicas. Produzem 

odor desagradável ao efluente, além de dificultarem a remoção final da cor 

do mesmo, por serem insolúveis em água;  

 Diretos: usados sobre fibras celulósicas, são conhecidos como corantes 

substantivos, solúveis em água. A maioria desses corantes pertence às 

classes di, tri e poli - azo. São aplicados em banhos neutros ligeiramente 

alcalinos;  

 Dispersos: são pigmentos e, portanto, insolúveis em água. Comumente 

usados no tingimento de poliéster, nylon e acrílico. Usados nos banhos sob 
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a forma de dispersão aquosa fina. Quase todos os corantes dispersos são 

aminas primárias, secundárias ou terciárias dos três tipos principais: (a) 

aminobenzeno, (b) aminoantraquinona e (c) nitrodiarilaminas;  

 Reativos: os corantes reativos são usados, principalmente, para o 

tingimento e estamparia de fibras celulósicas. Reagem quimicamente com o 

algodão, viscose, linho, lã e seda. São os mais populares corantes na 

manufatura têxtil, devido principalmente às suas características favoráveis à 

rapidez da reação de tingimento, facilidade de operação e baixo consumo 

de energia na aplicação.  

 Vat (Índigo): são insolúveis em água, porém, por meio da redução com 

hidrossulfito de sódio em meio alcalino, transformam-se em derivados 

solúveis e tingem materiais têxteis celulósicos. 

 De acordo com Gupta e Suhas (2009) os corantes possuem em suas 

estruturas químicas dois componentes essenciais: o grupo cromóforo, responsável 

por gerar a cor correspondente ao corante, e o grupo auxocrômico, que não apenas 

complementa o cromóforo, mais também tornam as moléculas mais solúveis em 

água e dão uma melhor afinidade das moléculas com as fibras.  

 

 

3.2.1 Corantes e o meio ambiente 

 

        Os corantes são amplamente empregados em processos industriais e em 

projetos de pesquisas e ensino, e com isso, grandes quantidades de resíduos são 

gerados. Com o avanço industrial e tecnológico mais substâncias colorantes são 

produzidas e empregadas em diversos campos e aplicações, gerando cada vez mais 

resíduos de alta toxicidade e de difícil degradação, acarretando em um grave 

problema ambiental, já que muitas vezes tais resíduos são liberados diretamente ao 

meio ambiente sem nenhum tratamento prévio, o que é altamente prejudicial ao 

ecossistema. Sendo assim, diversos autores vêm trabalhando no processo de 

remoção desses contaminantes principalmente em ambientes aquosos. 

          Um tipo de corante que possui vasta aplicação e que vem sendo estudado são 

os corantes do tipo ácidos, que são importantes representantes do grupo dos 

corantes aniônicos, que possuem de um a três grupos sulfônicos em suas estruturas 
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químicas. Tais grupos sulfônicos são grupamentos ionizáveis que conferem a esta 

classe de corantes uma maior solubilidade em água e importância ao método de 

aplicação na fibra protéica, como a lã e a seda, e em fibras sintéticas de poliamida. 

Os corantes ácidos são caracterizados por substâncias com estruturas químicas do 

tipo azo, antraquinona, xanteno etc. fornecendo a esta classe de corante uma ótima 

fixação da cor e uma grande faixa de coloração em procedimentos de tinturaria 

(GUARATINI e ZANONI, 1998).  

            A classe de corantes artificial mais usada na indústria alimentícia e têxtil é a 

classe de corante azo, ou seja, possui grupamento do tipo (-N=N-) em suas 

estruturas (GUPTA e SUHAS, 2009).  Muitos corantes são tóxicos, mutagênicos e 

carcinogênicos. São resistentes a tratamentos biológicos, luz e temperatura, e o 

processo efetivo que vem sendo usado com sucesso é a técnica de adsorção para o 

tratamento de águas residuais contaminadas com tais substância (BARKA et al., 

2011).   

 Devido a sua própria natureza, já que são sintetizados para apresentarem alto 

poder de fixação e serem altamente resistentes a diversos tipos de tratamento que 

possa ocasionar a sua remoção do ambiente em que está inserido, os corantes são 

extremamente coloridos e são intensamente perceptíveis até mesmo a olho nú em 

uma concentração mínima de 1 ppm (1 mg/L). Este fator confere aos corantes 

benefícios e controvérsias já que podem ser facilmente detectados mesmo em 

mínimas concentrações em ambientes como lagos e rios, sendo assim facilmente 

constatado a sua presença no ecossistema em questão pelas autoridades 

ambientais (GUARATINI e ZANONI, 2000).  

 Devido à vasta utilização de corantes reativos, ou seja, corantes com alta 

solubilidade em água e grande estabilidade de cor, ocorre uma grande 

contaminação de efluentes com tais substâncias, e também com outros 

contaminantes usados durante o processo de tingimento como ácidos, álcalis e 

compostos tóxicos conferindo ao efluente uma maior potencialidade toxicológica. 

 Para Gupta e Suhas (2009) a presença de corantes reativos em ecossistemas 

aquáticos perturba o metabolismo das espécies marinhas e impedem a passagem 

da luz através do efluente destruindo as espécies aquáticas. 
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3.2.2 Corantes do tipo azo 

 

 Luna et al. (2013) afirma que mais de 70 % da produção mundial de corantes, 

são do tipo azo. Estes compostos possuem forte coloração e difícil degradabilidade 

e por isso vem sendo foco de diversos estudos para o tratamento de efluentes que 

contêm tal poluente. A Figura 2 mostra a estrutura química de corante ácido,  do tipo 

diazo, conhecido como vermelho congo. Tal classe vem ganhado destaque na 

contaminação de efluentes por possuírem complexa estrutura química. 

 A estrutura química mais simples dos compostos do tipo azo possuem dois 

anéis aromáticos ligados ao grupo cromóforo azo (-N=N-) e apresenta substituintes 

auxocrômicos, em posições orto ou para no anel aromático, que quase sempre são 

OH ou grupamentos amínicos ( NH2, NHR, NR2). 

 É possível dizer que todo composto azo é um indicador de pH. Quando 

exposto a um meio com pH baixo, ou seja, na zona ácida, um próton é fixado ao 

grupo auxocrômico (fenolato ou amino), ou sobre os átomos de nitrogênio do grupo 

azo (R-N=N-R/ R-N=N+-R) ocasionando assim, em uma significante mudança de 

coloração. No caso de uma exposição a um meio mais alcalino o processo é reverso 

ao supracitado. No caso de se inserir um ligante apropriado, os azo compostos 

tornam-se os conhecidos indicadores metalocrômicos, e tais compostos ligantes 

devem ser sítios doadores de forma a proporcionar a formação de quelatos estáveis.  

 

Figura 2 - Estrutura química do corante azo: vermelho congo 

 
Fonte: TOR e CENGELOGLU (2006) 

 

 A grande atenção da classe de corantes azo no campo da pesquisa em 

tratamento de efluentes contaminados com tais poluentes dar-se devido a sua 

grande produção industrial comparado com outras classes de corante e 
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consequentemente, mais resíduo proveniente deste tipo de substância é gerado. 

Sabe-se também que os corantes que contêm o grupamento azo-aromático como 

cromóforo podem ser o agente causador da formação de aminas, benzidinas e 

outros componentes altamente cancerígenos. Esta transformação pode ocorrer via 

oxidação, redução, hidrólise ou conjugação do grupamento azo (GUARATINI e 

ZANONI, 2000). 

 

 

3.3 TITULOMETRIA DE COMPLEXAÇÃO 

 

 As reações em que há a formação de um complexo são de suma importância 

na ciência. As reações de complexação são amplamente empregadas no campo da 

química analítica, principalmente com intuito de quantificar cátions por emprego da 

técnica clássica de volumetria (ou titulometria) de complexação, já que muitos 

complexos são coloridos ou absorvem radiação ultravioleta, sendo esta formação de 

complexos a fundamentação para aplicação de determinações por 

espectrofotometria.  

 Muitos complexos são usados com intuito de extrair cátions de um solvente e 

também podem ser usados para dissolver precipitados com baixíssimas 

solubilidades. Estas substâncias capazes de formarem complexos são compostos 

orgânicos que possuem em sua estrutura química diversos grupamentos capazes de 

doarem elétrons, originando assim, em diversas ligações covalentes com íons 

metálicos. Neste contexto também podem ser empregados compostos inorgânicos 

para proporcionarem um maior controle da solubilidade a precipitados insolúveis e 

formar espécies coloridas (SKOOG et al, 2006).  

 Os métodos complexométricos são fundamentados em uma classe de 

compostos de coordenação chamados de quelatos. Esses compostos formam-se 

quando um íon metálico coordena-se com um ou mais grupos capazes de doarem 

elétrons de um único ligante, originando um anel heterocíclico de cinco ou seis 

membros. 

 Dentre os ligantes mais estudados, encontra-se o EDTA (ácido etilenodiamino 

tetracético) conhecido pela abreviação, EDTA (do inglês, Ethilene DiamineTetra 

acetic Acid) que apresenta em sua estrutura (Figura 3) seis sítios de coordenação 
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potenciais para ligações com íons metálicos, sendo quatro grupos carboxílicos e 

dois amínicos (com grupos de elétrons desemparelhados), sendo assim um ligante 

hexadentado. Nas titulações complexométricas, um íon metálico reage com um 

ligante apto a formar um complexo, e o ponto de equivalência pode ser determinado 

por meio de indicadores ou por análise instrumental. As titulações com 

complexantes inorgânicos são usuais, mas as utilizações de complexantes 

orgânicos são bastante empregadas (SKOOG et al ,2006).  

 

Figura 3 - Estrutura química do EDTA 

 
FONTE: SKOOG et al (2006) 

 

 Em soluções fortemente básicas (pH > 12) todos os grupos carboxílicos estão 

desprotonados e o EDTA forma complexos estáveis, do tipo 1:1, com quase todos 

os metais multivalentes. EDTA é um ácido tetraprótico e pode existir em várias 

formas protonadas representadas por H4Y, H3Y
-, H2Y

2-, HY3-e Y4-. Em geral é 

possível expressar que o EDTA reage com o metal pela seguinte reação química:  

 

Mn++Y4 -    MY(n-4)+
 

 

 Segundo Skoog et al. (2006), o EDTA é bastante utilizado devido a sua 

capacidade de formar quelatos com todos os cátions (exceto metais alcalinos), mas 

também devido a formação de complexos relativamente estáveis em função dos 

vários sítios complexantes do EDTA que originam uma estrutura semelhantemente a 

uma “gaiola”, a qual aprisiona o cátion, permanecendo-o envolvido e isolado do 

solvente. 
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3.3.1 Indicadores de íons metálicos 

 

 Indicadores de íons metálicos são corantes que formam complexos com os 

cátions de metais específicos. São substâncias amplamente empregadas em 

processos de análise volumétrica, principalmente em volumetrias de complexação 

com EDTA. O êxito de uma titulação com EDTA depende principalmente da 

sensibilidade de detecção do ponto final da titulação. Para que isto ocorra faz-se 

necessário que os indicadores de íons metálicos satisfaçam os seguintes tópicos 

(VOGEL, 2002): 

 A reação correspondente de mudança de cor deve fazer com que a solução 

em estudo esteja fortemente colorida antes do ponto final da titulação com 

EDTA; 

 A reação de mudança na coloração deve ser específica ou seletiva; 

 O complexo metal-indicador deve ser razoavelmente estável, ou caso 

contrário, a mudança de cor no ponto final não será observada, contudo deve 

ser menos estável que o complexo metal-EDTA; 

 Deve haver um contraste de cor entre as formas indicador livre e metal-

indicador; 

 O indicador metalocrômico deve ser muito sensível ao metal em questão; 

 Os requisitos supracitados devem ser rigorosamente acatados no intervalo de 

pH no qual a análise volumétrica está sendo conduzida. 

 

          A Tabela 1 mostra alguns exemplos mais comuns de indicadores 

metalocrômicos, amplamente empregados em análises volumétricas de 

complexação. 
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Tabela 1- alguns indicadores de íons-metálicos 

Nome  Íons metálicos tituláveis 

Murexida C1 56085 Cu, Ni, Co, Ca, lantanídeos 

Negro de eriocromo T C1 14645 Mg, Mn, Zn, Cd, Hg, Pb, Ca 

Indicador de Patton e Reeder Ca 

Calcicromo Ca  

Vermelho de bromo-pirogalol Muitos cátions, útil para Bi 

Alaranjado de xilenol Bi, Th, Zn, Co, Cd, Pb, Sn, Ni, Mn 

timolftalexona Mn, Ca, Sr 

Azul de metil-timol Th, Zi, Hf, Hg, Zn, Co, Cd, Al Ni, Mn, 

Cs, Sr, Ba, Mg 

Zincon Ca em presença de Mg-EGTA como 

titulante 

Azul de variamina C1 37255 Fe(III) 

Fonte: Adaptada VOGEL et al (2002) 

 

 

3.3.1.1 Negro de eriocromo T 

 

 O negro de eriocromo T(2-hidroxi-1-(1-hidroxinaftil-2-azo)-6-nitro- 

naftaleno-4-sulfonato) com referência C.I. 14645 é um importante corante azo do 

tipo ácido, que apresenta em sua estrutura química dois átomos de hidrogênios 

fenólicos ionizáveis, que dependendo do pH podem converterem-se em três 

diferentes estados de ionização. É um corante amplamente utilizado como indicador 

metalocrômico em titulação complexométrica com EDTA (LUNA et al, 2013) e 

HAMED, ISMAIL, IBRAHIN, 1994). A Tabela 2 apresenta as características 

principais do negro de eriocromo T. 
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Tabela 2 - características do negro de eriocromo T 

 
 

 

 

 

 

 

FONTE: LUNA et al. (2013) 

 

 

O negro de eriocromo T é um indicador típico de íons metálicos usado em 

titulações complexométricas com diversos cátions como já citado na Tabela 1. 

Consiste em um ácido fraco cujo comportamento pode ser representado pelas 

equações químicas abaixo (SKOOG et al, 2006):  

 

 H2O     +      H2In
-                HIn2-     +     H3O

+                        K1 = 5 x10-7 

 

 

 H2O     +     HIn2-               In3-        +      H3O
+                   K2= 2,8x10-12 

 

 

            Neste esquema as espécies “In” correspondem às formas ionizadas do 

indicador negro de eriocromo T. 

Por apresentar seus ácidos e bases conjugadas com colorações diferentes o 

negro de eriocromo T também pode ser utilizado como  indicador ácido – base. Os 

complexos do negro de eriocromo T com íons metálicos são comumente vermelhos, 

tal como a forma H2In
-, sendo assim na necessidade de detectar-se os íons 

metálicos, faz-se essencial o ajuste de pH para 7,0 ou mais para que seja 

predominante a espécie Hin2- com coloração azul, na carência do íon metálico.  

TIPO DE CORANTE 
 

FÓRMULA MOLECULAR 
 

MASSA MOLAR 
 

COMPRIMENTO DE ONDA 
MÁXIMO 

 
SOLUBILIDADE EM ÁGUA 

(20 ºC) 
 

COR DO SÓLIDO 
 

ANIÔNICO / AZO / ÁCIDO 
 

C20H12N3NaO7S 
 

461,38 g/mol 
 
      530 – 670 nm 

 
 

50 g/L 
 
 

PRETO 

vermelho 
azul 

azul laranja 
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Durante a titulação, até o ponto de equivalência, o indicador complexa o íon 

metálico e a solução resultante é de cor vermelha. A partir do acréscimo do primeiro 

excesso de EDTA a solução tornar-se-á azul como decorrência da reação (SKOOG 

et al, 2006):    

 

MIn-     +     HY3-         HIn2-      +     MY2- 

 

 

Onde “M” refere-se ao metal e “Y” ao EDTA. 

Apesar do negro de eriocromo T formar complexos vermelhos com mais de 

doze íons metálicos, apenas alguns íons apresentam a constante de formação 

adequada para que se possa detectar o ponto final da titulação. Um condicionante 

do negro de eriocromo T é que suas soluções não se decompõem facilmente 

quando armazenadas, a diminuição da sua cor é quase insignificante, podendo ser 

guardada e utilizada por um considerável período de tempo. Muitos outros 

indicadores podem ser usados em meios fortemente ácidos, o que não é o caso do 

negro de eriocromo T (Figura 4). 

 

Figura 4 - Estrutura química do negro de eriocromo T 

 

FONTE: LUNA et al. (2013) 

 

Segundo Barka et al. (2011) o negro de eriocromo T é um corante azo, ou 

seja, possui em sua estrutura química o grupamento azo (–N=N-). Ele representa a 

classe de corantes pertencente a mais da metade da produção mundial de corantes 

no mundo. Devido à dificuldade de tratamento há uma relativa escassez de 

trabalhos voltados apara o tratamento dessa substância.  

Vermelho azul 
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 Um estudo da remoção do negro de eriocromo T de solução aquosa foi 

investigado por Luna et al. (2013), fazendo-se o uso do carvão ativado proveniente 

de cascas de arroz, usando a técnica de adsorção para remoção do corante. O autor 

investigou o efeito da concentração inicial, pH e dosagem de adsorvente no 

processo de remoção do negro de eriocromo T de solução aquosa, fazendo também 

o estudo da cinética de adsorção e uma otimização do processo. Luna et al (2013) 

relatou que 2,0 g de adsorvente e um pH 2,0 foram os melhores parâmetros para 

remoção do negro de eriocromo T, com eficiência de 93,14%, e que este resultado 

de remoção aumenta com  diminuição da concentração inicial do corante e do pH, 

fator explicado pela diminuição no número de moléculas de corantes que competem 

pelos sítios adsortivos do carbono ativado de cascas de arroz. Citou-se ainda, que o 

modelo de isoterma que melhor se adequou ao processo de adsorção foi o de 

Freundlich, significando que é uma adsorção heterogênea, e possui uma cinética de 

pseudo-segunda-ordem. Contudo conclui-se que todos os parâmetros estudados 

são relevantes no processo de adsorção. 

Barka, Abdennouri e Makhfouk (2011) procederam a um estudo de remoção 

de azul de metileno e negro de eriocromo T usando Scolyms Hispanicus L.obtendo-

se parâmetros cinéticos e termodinâmicos do processo de adsorção. Seus 

resultados mostraram que em pH 3,0 observa-se a melhor condição para o processo 

de remoção do negro de eriocromo T e 6,8 é o melhor pH dentre os valores 

estudados para remoção do azul de metileno. O aumento da massa do biossorvente 

também aumenta a porcentagem de remoção dos corantes, já que aumenta o 

número de sítios de biossorção. Quanto a cinética de adsorção, os dados 

experimentais foram melhor representados pelo modelo de pseudo-segunda-ordem, 

e o modelo de adsorção que melhor se adequou foi o de Langmuir. Em fim o 

ScolymsHispanicusL pode ser usado como um biosorvente de baixo custo e eficaz 

para remoção do negro de eriocromo T e do azul de metileno. 

 

3.3.2 Determinação da dureza da água 

 

A dureza da água dar-se pela presença de sais de cálcio e magnésio 

dissolvidos e o método de titulometria de complexação pode ser empregado para 

quantificar esses íons em solução (VOGEL et al, 2002).  
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 A água dita “dura” consiste na presença de cálcio e magnésio e íons pesados 

que formem compostos insolúveis com sabões (mas não os formam com 

detergente). Em águas naturais a concentração de cálcio e magnésio excede 

excessivamente a concentração de outros íons metálicos, deste modo, a dureza da 

água, usualmente é expressa em termos da concentração de carbonato de cálcio 

que equivale a concentração total de todos os cátions multivalentes na amostra. A 

determinação da dureza da água é de suma importância já que a água caracterizada 

como dura ao ser aquecida, precipita carbonato de cálcio obstruindo estruturas 

importantes nas instalações industriais como as tubulações e caldeiras. A água dura 

é analisada por titulação complexométrica com EDTA após tamponamento do meio 

a pH 10. Neste contexto, o íon magnésio forma o complexo menos estável com 

EDTA, dentre todos os cátions multivalentes presentes nas amostras de água, não é 

titulado até que a quantidade de reagente suficiente seja adicionada para complexar 

todos os cátions da amostra. Indicadores como calmagita e negro de eriocromo T 

são empregados neste procedimento (SKOOG et al, 2006). 

 

3.4 MÉTODOS DE REMOÇÃO DE CORANTES 

 

 Nos tempos atuais, com o avanço das ciências e da tecnologia que 

influenciam em uma maior produção industrial, é notável que haja uma maior 

preocupação com o destino final das substâncias residuais que são geradas em 

diversos procedimentos advindos da manufatura e principalmente de componentes 

nocivos ao meio ambiente, como os corantes.  

 Por serem substâncias altamente nocivas e de baixa degradabilidade, estes 

materiais intensamente coloridos necessitam de um processo de remoção eficiente e 

que não acarrete custos financeiros as suas instituições provedoras. Também é 

interessante que estes processos de remoção sejam rápidos e que não gerem mais 

resíduos que os materiais de partida. Com isso os setores têxteis ganham maior 

destaque devido a sua maior produção de resíduos contendo corantes, já que em 

seus processos naturais da manufatura de tecidos tingidos, há um procedimento de 

lavagem dos tecidos pós-processo de tintura, o qual objetiva remover o excesso de 

corante que não foi fixado à fibra do tecido em etapas prévias do ato de lavagem.  
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 Diversos métodos de tratamento de resíduos contendo corantes vêm sendo 

estudados e empregados por diversas instituições que fazem uso dessas 

substancias em seus procedimentos químicos. 

        Segundo Kunz e Zamora (2002) métodos de tratamento como floculação e 

sedimentação, são métodos bastante eficazes para o tratamento de materiais 

particulados, mas para o procedimento de remoção de cor de efluentes 

contaminados com corantes estes métodos são deficitários. Já no tratamento 

biológico há uma dificuldade, uma vez que há uma busca incessante por 

microrganismos (fungos e bactérias) que sejam ativamente capazes de tratar um 

efluente complexo e de difícil biodegradabilidade, de forma eficaz e com baixo custo 

operacional. Outra desvantagem deste tipo de tratamento consiste na grande 

quantidade de resíduo gerado pós-tratamento do efluente, como o lodo. O 

tratamento por meios biológicos também requerem grande extensão de área para 

sua execução. 

      Outros métodos para remoção da cor de corantes fazem uso de agentes 

oxidantes fortes, como por exemplo, o ozônio, mas os corantes são resistentes a 

condições moderadas de oxidação, como ocorre em sistemas de tratamento 

oxidativo. Em fase aquosa, sabe-se que o ozônio se decompõe em oxigênio e outras 

formas radicalares. Esses os subprodutos intermediários inorgânicos possuem alto 

poder de oxidação. Os grupos cromóforos de um corante são geralmente 

constituídos por ligações duplas conjugadas. Essas ligações podem ser quebradas 

(direta ou indiretamente) por compostos oxidantes como o ozônio, formando 

moléculas menores.  

 Outro caminho para o tratamento de efluentes contaminados com corantes é 

o tratamento eletroquímico, que vem sendo utilizado com bastante êxito, para este 

fim. A controvérsia deste método consiste no gasto energético, que muitas vezes 

torna-se inviável para as grandes indústrias e instituições, e também a formação de 

subprodutos indesejáveis e nocivos ao meio ambiente.  

       Desta forma tratamentos físico-químicos também são viáveis e bastante 

aplicados, quando se trata da remoção de corantes nos efluentes. Neste contexto os 

métodos de filtração por membrana (nanofiltração e osmose reversa) são métodos 

alternativos, mas requerem também um alto custo operacional e de manutenção dos 

equipamentos e reposição das membranas. O processo de tratamento de efluentes 
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por métodos físico-químicos como adsorção com carvão ativado ou polímeros é 

bastante empregado, por serem eficazes. 

 Dotto et al (2011) fizeram um estudo da remoção dos corantes azul brilhante, 

amarelo crepúsculo e amarelo tartrazina de soluções aquosas utilizando carvão 

ativado, terra ativada, terra diatomácea, quitina e quitosana. Neste estudo, eles 

concluíram que no processo de adsorção os resultados apresentados mostraram 

que a quitosana em pH 3 foi o melhor adsorvente para todos os corantes, 

removendo 50, 90 e 80% dos corantes azul brilhante, amarelo crepúsculo e amarelo 

tartrazina, respectivamente. Os espectros de infravermelho mostraram que a 

adsorção dos corantes é de natureza química com interação entre os grupos amino 

e hidroxilas da quitosana com os grupos sulfônicos dos corantes. Sendo assim, o 

processo de adsorção é um método eficaz para remoção de corantes em efluentes. 

 

3.4.1 Adsorção 

 

               O processo de adsorção (Figura 5) é definido como sendo a condensação 

de partículas (íons moléculas ou partículas coloidais) entre alguns sólidos e na fase 

gasosa ou líquida que estão em contato, ou seja, um equilíbrio entre adsorvente e 

adsorbato. Este processo ocorre notavelmente em substâncias chamadas de 

adsorventes, como por exemplo: carvão ativado, argilas ativadas, sílica etc. Tais 

partículas adsorventes devem ser subdivididas e tratadas para que possua uma 

maior área específica (m2/g), e consequentemente, uma maior capacidade de 

adsorção. A Figura 5 ilustra o processo de adsorção de partículas de adsorbato em 

carvão. Assim, a adsorção ocorre pela separação de uma substância líquida ou 

gasosa pela superfície de um sólido (VIEIRA, 2009).  

 Para Santos (2011), o estudo do processo de adsorção na interface sólido-

líquido representa a determinação da variação da concentração de certa quantidade 

de solução quando esta entra em equilíbrio com certa parte de adsorvente.   
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Figura 5 - Ilustração do processo de adsorção sobre carvão: as bolinhas coloridas representam 
moléculas hipotéticas de um gás ou líquido sendo adsorvidas pela superfície do carvão. 

 

Fonte: (MIMURA, SALES, PINHEIRO, 2010) 

 

 

  A adsorção pode ser de dois tipos: adsorção física ou química, ou seja, as 

moléculas (adsorbato) podem se ligar de duas formas distintas na superfície do 

sólido (adsorvente). 

 Para Atkins e Paula (2012) adsorção física, ou fisissorção, ocorre quando as 

forças intermoleculares de atração entre as moléculas de adsorbato são menores 

que a força de atração entre as moléculas do adsorbato e a superfície do sólido 

(adsorvente), havendo uma interação de Van der Waals entre o adsorbato e o 

adsorvente. Assim, as moléculas do adsorbato aderem-se a superfície do sólido 

estabelecendo-se um equilíbrio entre o adsorbato adsorvido e a parte que 

permanece na fase líquida. As entalpias de adsorção possuem a mesma ordem de 

grandeza das entalpias de condensação e formam-se multicamadas, já que as 

interações de Van der Waals são de longo alcance, mas de baixa magnitude. Dessa 

forma a molécula que se desloca sobre a superfície do sólido perde energia 

gradualmente e terminam sendo adsorvidas.  

 A adsorção química, ou quimissorção, consiste na existência de reação 

química entre o adsorbato e o sólido adsorvente, ou seja, pode-se dizer que as 

moléculas de adsorbato unem-se à superfície do adsorvente por ligações químicas 

(geralmente covalentes). No caso da adsorção química as entalpias de adsorção 

apresentam mesma ordem de grandeza que as entalpias de reação e formam-se 

monocamadas (ATKINS e PAULA 2010, VIEIRA, 2009). A Tabela 3 mostra as 

principais diferenças entre a adsorção física e química.  
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Tabela 3 - principais diferenças entre adsorção física e adsorção química. 

Fonte: (TEIXEIRA, COUTINHO e GOMES, 2001). 

 

  

            Para Barka et al (2011)  um processo de remoção de corantes de soluções 

aquosas eficiente é o processo de adsorção. 

            Amin (2009) realizou um estudo da remoção do corante azul direto – 106 de 

soluções aquosas usando carvão ativado de casca de romã e relatou que o 

processo de adsorção é dependente do pH. O tempo de equilíbrio foi atingido em 

120 minutos concluindo que o carvão da casca de romã é uma excelente opção para 

remoção do azul direto-106 de soluções aquosas.  

            Varlikliet al. (2009) usaram a técnica de adsorção a partir da utilização de 

areia do deserto do Saara para remoção de corantes aniônicos (rosa bengal, laranja 

acido 7, vermelho congo e negro de eriocromo T) e corantes básicos (violeta cristal, 

verde janus, azul de toluidina e azul de metileno). Neste estudo avaliou-se o efeito 

Adsorção Física Adsorção Química 

Causada por forças de van der Waals. Causada por forças eletrostáticas e 

ligações covalentes. 

Não há transferência de elétrons. Há transferência de elétrons. 

Calor de adsorção = 2 - 6 kcal/mol Calor de adsorção = 10 - 200 kcal/mol. 

Fenômeno geral para qualquer espécie. Fenômeno específico e seletivo. 

A camada adsorvida pode ser removida 

por aplicação de vácuo à temperatura de 

adsorção. 

A camada adsorvida só é removida por 

aplicação de vácuo e aquecimento a 

temperatura acima da de adsorção. 

Formação de multicamadas abaixo da 

temperatura crítica 

Somente há formação de 

monocamadas. 

Acontece somente abaixo da 

temperatura crítica 

Acontece também a altas temperaturas. 

Lenta ou rápida Instantânea. 

Adsorvente quase não é afetado. Adsorvente altamente modificado na 

superfície. 
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da dosagem de adsorvente, pH, temperatura e concentração inicial do corante. 

Observou-se que a areia do deserto possui minerais carregados negativamente 

sendo então um ótimo adsorvente para corantes do tipo catiônico/ básico. Removeu 

mais de 90 % de azul de metileno usando 20 mg de adsorvente para 25 mL de 

adsorbato e portanto, as amostras de areia do deserto do Saara são ótimas opções 

de adsorvente de baixo custo e de relativa abundância para remoção de corantes 

em solução aquosa. 

             Dotto et al (2011) estudaram o processo de adsorção de corantes 

alimentícios (azul ácido 9 e amarelo 3) em quitosana, avaliando o mecanismo, 

cinética de adsorção e o efeito da velocidade de agitação, e observaram que o 

aumento da velocidade de agitação, influencia bastante no seu respectivo estudo de 

adsorção, e que a capacidade de adsorção duplica para o corante azul ácido 9, e 

aumenta em 60 % para o corante amarelo ao elevar-se a velocidade de agitação de 

15 para 400 rpm. 

  Hernández-Montoya et al (2013) observaram que as zeólitas naturais Erionita 

e Clinoptilolita tem sido amplamente usadas em processos de remoção de corantes 

e metais e até mesmo em soluções binárias destes poluentes. Citaram ainda que 

estas zeólitas são efetivas na remoção de corantes catiônicos e não funcionam com 

corantes aniônicos, devido a suas cargas superficiais negativas, removendo com 

sucesso os corantes azul básico 9 e violeta básico 3. No processo de remoção de 

metais, a erionita mostrou ser mais eficaz na remoção de Ni2+, Zn2+ e Cd2+. 

 

 

3.5 MATERIAIS ADSORVENTES A BASE DE ALUMINOSSILICATOS 

3.5.1 Argilas e argilominerais 

 

  As argilas são um dos materiais mais utilizados em processos de remediação 

ambiental e consequentemente bastante usadas como materiais adsorventes em 

processos de adsorção, para remoção de poluentes como metais e corantes de 

efluentes que os contenham. 

 Ao tratar-se das definições de argilas e argilominerais faz-se necessário a 

introdução de uma prévia definição do que consistem rocha e mineral. De acordo 

com Coelho et al. (2007) mineral é um composto químico inorgânico formado como 
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consequência de um processo geológico, que normalmente é cristalino e possui 

propriedades cristalográficas bem conhecidas. Já as rochas são uns aglomerados 

de minerais, e que segundo a IMA– “International Mineralogical Association”, o 

mineral possui terminação “ita” na sua nomeclatura e a rocha com terminação “ito”. 

 Argilas nada mais são que rochas constituídas crucialmente de minerais que 

recebem o nome de argilominerais. São silicatos de alumínio, ferro e magnésio 

hidratados com estruturas cristalinas sob forma de camadas, denominadas como 

filossilicatos ou silicatos em camadas, formados por folhas continuas de tetraedros 

de SiO4 (Figura 6) com formas organizadas hexagonais condensados com folhas 

octaédricas de hidróxidos de metais di e trivalentes.  

 

Figura 6 - Representação estrutural do SiO4, formado de um átomo central de silício rodeados de 

quatro oxigênio em seus vértices. 

 
FONTE: SANTOS (2011) 

 

   

            A Figura 7 mostra a esquematização da folha octaédrica e tetraédrica dos 

aluminosilicatos. Segundo Teixeira-Neto e Teixeira-Neto (2009) cada tetraedro 

compartilha três de seus vértices com três tetraedros vizinhos, resultando em uma 

fórmula estrutural de Si2O5. Da mesma forma, as folhas octaédricas são compostas 

por cátions Al3+ ligados a ânions O2- e OH-, resultando em uma fórmula química 

efetiva de AlO(OH)2. Grande parte dos argilominerais  possuem partículas cristalinas 

de tamanho, geralmente, menor que 2 µm (COELHO et al., 2007). 
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Figura 7 - Grupo tetraédrico (a), lâmina tetraédrica (b), grupo octaédrico (c) e lâmina octaédrica (d). 

 

FONTE: AGUIAR, NOVAES e GUARINO (2002) 

 

 

 As argilas na presença de suspensões aquosas desenvolvem uma série de 

propriedades devido aos argilominerais, tais como: plasticidade, resistência 

mecânica a úmido, retração linear de secagem, compactação e viscosidade de 

suspensões aquosas. São formadas partindo-se da desagregação de rochas, que 

geralmente contém feldspato, seja por ataques químico ou físico. Podem ser 

classificadas como primárias ou secundárias. 

        As primeiras são formadas no mesmo local da rocha original. Possuem 

partículas mais grossas e coloração mais clara, são pouco plásticas, porém de 

grande pureza. Enquanto as argilas secundárias são definidas como as que têm sido 

transportadas para longe da rocha de origem, seja pela água ou pelo vento. Essas 

argilas são mais finas e plásticas que as primárias (SOUZA- SANTOS, 1992). São 

materiais versáteis e de ampla aplicação, com possibilidade de modificações físicas 

e químicas, acarretando um maior valor comparado ao material natural.  

 Segundo Teixeira-Neto e Teixeira-Neto (2009) ao fazer um levantamento 

bibliográfico para os seus estudos com argilas, observou-se que as argilas 

modificadas possuem uma gama de aplicações e dentre elas estão: fluidos de 
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perfuração (com obtenção de argilas organofílicas, destinadas a serem usadas como 

agentes dispersantes), nanocompósitos (partindo-se da sintetização de sistemas do 

tipo de argilas-polímeros, com intuito de melhorar as propriedades termomecânicas 

do material para posterior aplicação no fim que se destina), agroquímicos 

(inseticidas e pesticidas), detergentes (como carreadoras de tensoativos), e como 

obter catalisadores (principalmente ativando as argilas com ácidos como método de 

se obter altas áreas específicas, maior porosidade e alta acidez superficial 

acarretando uma maior atividade catalítica).  

 

3.5.2 Perlita expandida 

 

 A perlita é uma rocha de origem vulcânica com uma estrutura vítrea e uma 

composição riolítica sendo membro da família da sílica amorfa, sendo um 

aluminossilicato segundo a literatura (DOGAN et al 2004, CHASSAPIS et al ,2010). 

A Figura 8 mostra as diferentes formas de apresentação da perlita.  

 

Figura 8 - Diferentes apresentações da perlita: a) rocha perlita; b) rocha perlita moída e c) perlita 

expandida. 

 

FONTE: www.perlitemp.com 

 

    A perlita pode ser encontrada na forma expandida, pois é produzida através 

do aquecimento em um intervalo de temperatura de 760 - 1100 ºC onde seu volume 

original expande-se de 4 a 20 vezes aumentando o tamanho dos seus poros 

(SILBER et al, 2010). Este fenômeno de expansão ocorre devido à presença de 

água dentro do mineral natural, em que esta água presente no mineral sofre 

evaporação dando origem a bolhas de ar na estrutura do material, fazendo-se com 

que ocorra expansão da estrutura do material. 

http://www.perlitemp.com/
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 A perlita expandida apresenta-se normalmente como um pó fino e leve, com 

cor entre branco e cinza e composição química apresentada na Tabela 4 (DOGAN, 

ALKAN, ONGANER , 2000):  

 

Tabela 4 - composição química da perlita expandida 

Fonte: (ALKAN e DOGAN, 1998) 

 

 No âmbito comercial e industrial a perlita expandida é amplamente utilizada 

em diversas modalidades (SCHUMACHER e REINO PLANTAE, 2013): 

 Construção civil: devido ser um material leve e originado através de uma 

expansão do mineral bruto, apresenta estruturas formadas por celas de ar, 

podendo ser compactada, tornando-se um perfeito isolante térmico e acústico; 

é um material resistente a insetos e não apodrece por ser inorgânico; é um 

material de baixo custo e não inflamável. 

 Agricultura: por apresentar baixa capacidade de troca iônica, é muito usada 

no cultivo de sementes, plantas e cobertor para o solo. 

            Segundo Tekin et al (2006) a perlita expandida possui vasta aplicabilidade 

principalmente por apresentar propriedades físicas e químicas favoráveis como: 

CONSTITUINTE PORCENTAGEM % 

SiO2 71,0 - 75,0 

Al2O3 12,5 - 18 

Na2O 2,9 - 4,0 

K2O 4,0 - 5,0 

CaO 0,5 - 2,0 

Fe2O3 0,1 - 1,5 

MgO 0,03 - 0,5 

TiO2 0,03 - 0,2 

MnO2 0,0 - 0,1 

SO3 0,0 - 0,1 

FeO 0,0 - 0,1 

Ba 0,0 - 0,1 

PbO 0,0 - 0,5 

Cr 0,0 - 0,1 
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baixa densidade, baixa condutividade térmica, isolante acústico e sua baixa 

inflamabilidade. 

  A perlita pode ser considerada como uma mistura de óxidos Al2O3 e SiO4, 

semelhante a caolinita. A perlita possui em sua estrutura grupos hidroxilas. No 

campo da pesquisa a perlita expandida é amplamente utilizada como suporte em 

processos de adsorção e catálise devido a sua composição química e propriedades 

químicas estruturais.  

 De acordo com Dogan, Alkan e Çakir (1997) a capacidade adsortiva da perlita 

é atribuída à presença de grupos silanóis que são formados pelos átomos de silício 

na superfície da perlita. As representações desses grupos seguem abaixo: 

  

 

 

             Os átomos de silício tendem a manterem suas coordenações tetraédricas 

com o oxigênio. Eles completam sua coordenação, em temperatura ambiente, em 

uma ligação monovalente com os grupos hidroxilas, formando os grupos silanóis 

(Dogan, Alkan e Çakir, 1997). 

        Segundo Alkan et al (2005), ao estudarem o potencial zeta da perlita 

expandida e não expandida em diversos eletrólitos, mostraram que os sítios ativos 

da perlita, ou seja, os grupos hidroxilas, são notavelmente afetados pelo pH do meio, 

isto é, sofrem protonação ou desprotonação em meio ácido ou alcalino, 

respectivamente. Um aumento do pH de uma suspensão de perlita aumenta a carga 

negativa da superfície da perlita, já uma diminuição do pH aumenta a carga positiva 

da superfície da perlita.  

 A perlita vem sido utilizada como adsorvente em processos de adsorção já 

que é um material com boas capacidades adsortiva devido à presença dos grupos 

silanóis em sua superfície. 

           Ao avaliar os valores de pKa dos grupos silanóis superficiais da perlita, 

Dogan e Alkan (2003) concluíram que a superfície da perlita é ácida, com valores de 
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pKa igual a 2,7 para perlita expandida e 3,0 para perlita não expandida, 

considerando que para os óxidos em geral os valores de pKa aumenta se a acidez 

das espécies em equilíbrio diminuem. Neste sentido, os valores de pKa são 

considerados a medida da acidez superficial dos óxidos. Assim é possível dizer que 

a perlita expandida e não expandida, sem tratamento, possuem grandes afinidades 

por moléculas catiônicas, caracterizada por interação eletrostática. 

 Na literatura encontra-se uma quantidade limitada de trabalhos utilizando a 

perlita expandida como material adsorvente. Mas essas minorias de trabalhos 

encontram-se voltados para remoção de cátions de metais e moléculas de corantes 

do tipo catiônico, já que a perlita apresenta certa afinidade por estes, e uma relativa 

escassez de trabalhos voltados para remoção de corantes aniônicos ou moléculas 

de ânions de soluções aquosas.  

 Os autores Dogan e Alkan (2003) realizaram o estudo da remoção do violeta 

de metila de solução aquosa, usando a perlita expandida como material adsorvente. 

O violeta de metila é um corante do tipo catiônico, que foi removido com sucesso 

através deste estudo. Os autores deste trabalho chegaram ao resultado que o 

aumento do pH da solução de corante aumenta a porcentagem de remoção do 

violeta de metila, por interação eletrostática das moléculas positivas do corante com 

a superfície de carga negativa da perlita expandida e que o aumento da temperatura 

da solução favorece o aumento da remoção do corante da solução. 

 Dogan et al (2004) também publicaram trabalhos envolvendo o estudo 

cinético e o mecanismo de  remoção do azul de metileno usando perlita expandida 

como adsorvente. Neste trabalho foi avaliado pH, variação de concentração da 

solução de corante e variação de temperatura. Verificou-se que o tempo de 

equilíbrio para o processo de adsorção ocorreu em 30 min, sendo então um 

processo de adsorção rápido. O aumento da concentração, pH e temperatura causa 

um aumento na constante de velocidade de adsorção, e que o modelo cinético mais 

adequado ao processo é o de pseudo-segunda-ordem.  

 Acemioglu (2005) procedeu um estudo de remoção de um corante, também 

catiônico, o azul de metileno, fazendo um estudo cinético do processo de adsorção 

da perlita com azul de metileno. O autor esclarece que o aumento da velocidade de 

agitação da solução contendo a perlita, aumenta a remoção do azul de metileno por 

este adsorvente, já que este aumento da velocidade de agitação aumenta a 

probabilidade das moléculas de corante sofrerem interação com os sítios adsortivos 
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da perlita. E cita ainda que o processo de adsorção é regido pela cinética de 

pseudo-segunda-ordem indicando uma quimissorção.  

 Roulia e Vassiliadis (2005) publicaram na literatura um trabalho envolvendo a 

remoção do corante azul básico 41 em aluminossilicatos (montmorillonita, bentonita 

e perlita). Os autores indicam que para todos os adsorventes estudados o corante 

teve uma boa interação, já que por ser um corante catiônico, interage bem com os 

sítios ácidos da superfície dos silicatos. 

 Ghassabzadeh. et al (2010) empregou a perlita expandida como adsorvente 

na remoção de Ag+,Cu2+e Hg2+ em soluções aquosas, avaliando-se que o processo 

de adsorção é extremamente dependente do pH, dosagem de adsorvente e tempo 

de contato. Concluiu que o pH para adsorção de todos esses íons é 6,5 e que o 

ponto de saturação máxima ocorre de forma mais rápida para o sistema prata-perlita 

em  120 min, e para o sistema cobre-perlita e mercúrio-perlita isto ocorreu em 140 e 

180 min. Para este estudo os dados experimentais melhor se adequaram ao modelo 

de Langmuir com cinética de adsorção de pseudo-segunda-ordem. Sendo por fim a 

perlita um adsorvente de baixo custo capaz de remover Ag+,Cu2+e Hg2+, com maior  

efetividade para remoção de íons Ag+. 

 

3.5. 2.1 Modificação da perlita expandida 

 

          A perlita expandida é um material versátil, e de baixo custo financeiro. É 

também bastante abundante na natureza. Devido a sua abundância e relativo baixo 

custo de aquisição, a perlita expandida é frequentemente empregada em processos 

tecnológicos, na construção civil e na agricultura.  E como citado anteriormente, um 

material exímio na remediação ambiental, principalmente como adsorvente em 

processos de adsorção.    

           Processos de modificação da perlita expandida ainda são pouco relatados na 

literatura, mas com intuito de melhorar suas propriedades físico-químicas para o 

emprego em um fim específico, este procedimento foi adotado por alguns autores. 

            Chassapis et al (2010) modificou a perlita, através de adsorção com 

substâncias húmicas (são encontradas em solos orgânicos, margens de rios e 

oceanos, originados do metabolismo microbiano de plantas e animais ali existentes. 

São biopolímeros amorfos e multifuncionais ricos em carboidratos, anéis aromáticos 
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com substituintes fenólicos, carboxila e metoxila). Neste trabalho mostrou que a 

perlita possui grande afinidade por este tipo de substância. 

           Sari, Sahinoglu e Tuzen (2012) fizeram a modificação da perlita expandida 

com óxido de manganês, obtendo o que eles denominaram de Mn-EP (perlita 

expandida modificada com manganês). Observou-se que a presença do manganês 

contribuiu para um aumento da área específica da perlita expandida de 1,14 para 

1,83 m2/g. Pelas análises de MEV os autores notaram que houve uma abertura de 

poros no adsorvente, formando-se pequenos canais, possibilitando assim um 

processo de difusão das partículas em uma adsorção. Este material (Mn-EP) foi 

desenvolvido por estes autores para a aplicação como adsorvente de íons antimônio 

(III), O que se mostrou ser bastante eficiente no processo de remoção deste 

poluente se comparado a perlita sem modificações, via processo de adsorção. A 

interação do Sb (III) com a perlita modificada deu-se por interação com os grupos 

silanóis da perlita, interação comprovada por análises de IV.  

            

3.6 ORTOFENANTROLINA 

 

         A 1,10-fenantrolina, ou comumente ortofenantrolina, consiste em um composto 

heterocíclico policondensado, que possui uma estrutura planar. Constitui uma 

importante classe de agentes quelantes pertencente à família dos ligantes α,α'-

diiminas, abrangendo a 2,2'-bipiridina e biquinolina. As fenantrolinas são mais 

comuns na forma de seus isômeros 1,7-, 1,10- e 4,7 -,chamados meta-, orto- e para-

fenantrolinas, respectivamente. Esta nomenclatura padrão dar-se devido à síntese 

genuína das fenantrolina advindas de suas correspondentes as fenilenodiaminas. A 

Figura 9 mostra os diferentes tipos de isômeros da fenantrolina e suas respectivas 

nomenclaturas (MIRANDA, 2008).    
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Figura 9 - Os diferentes isômeros da fenantrolina 

 

FONTE: (MIRANDA, 2008) 

 

 A ortofenantrolina é um clássico agente quelante bidentado bastante usado 

na área de química de coordenação, principalmente como ligante ou complexante de 

metais de transição, e ainda é um material de grande interesse nos campos da 

química orgânica e inorgânica.  

          Por apresentar uma estrutura rígida, planar e hidrofóbica com um sistema 

heretoaromático relativamente pobre em elétrons, cujos átomos de nitrogênios são 

sítios bem posicionados e aptos a se coordenarem com um centro metálico, já esta 

hidrofobicidade da ortofenantrolina facilita o processo de desolvatação dos íons 

metálicos favorecendo a formação do complexo. Isto confere a ortofenantrolina uma 

versatilidade e impetuosa capacidade de coordenação com íons metálicos.  

 A ortofenantrolina possui dois centros doadores de elétrons posicionados nos 

átomos de nitrogênio posicionados para uma ligação forte e entropicamente 

favorecida com o centro metálico (BENCINI e LIPPOLIS, 2010). A Figura 10 

representa a ortofenantrolina e dois compostos semelhantes à mesma, a 2,2-

bipiridina e 6,6-terpiridina.  
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Figura 10 - Moléculas semelhantes à ortofenantrolina: phen (ortofenantrolina), bpy( 2,2-bipiridina, tpy 

(6,6-terpiridina). 

 

FONTE: BENCINI e LIPPOLIS (2010) 

 

 

  A ortofenantrolina atua como uma base fraca, mas é menos básica que 

aminas alifáticas, devido a presença de anéis heteroaromáticos relativamente 

pobres em elétrons e, consequentemente possui uma baixa capacidade dos átomos 

de nitrogênio de formar ligações σ doando elétrons em relação as aminas alifáticas, 

coerente com o  maior caráter s dos orbitais híbridos sp2 do nitrogênio em aminas 

heteroaromáticas quando comparado com o nitrogênio sp3 das aminas alifáticas.  

            A 1,10-fenantrolina quando comparada com a 2,2’-bipiridina possui a 

vantagem de formar complexos mais estáveis, pois os dois átomos de nitrogênio 

estão em posições favoráveis à coordenação, enquanto que na 2,2’-bipiridina, 

devido às repulsões eletrostáticas entre os pares de elétrons isolados e 

possibilidade de ligações de hidrogênio intramolecular, a conformação trans é mais 

estável. Portanto, para a formação do complexo é necessário um rearranjo estrutural 

que leva a um gasto energético favorável. (BENCINI e LIPPOLIS, 2010).  

 Por ser um ligante bidentado, a ortofenantrolina vem sendo aplicada no 

campo de química de coordenação, principalmente no estudo da formação de 

complexos deste componente com íons metálicos como ferro e cobre.  

 Baseado nisto Teixeira et al (2006) realizaram um estudo da determinação 

espectrofotométrica de cobre e ferro em álcool etílico combustível usando Soluções 
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de 1,10-fenantrolina, 2,2‘-bipiridina e 2,4,6-tri(2- piridil)-1,3,5-triazina. Neste estudo 

os autores observaram que dentre os três reagentes estudados, a ortofenantrolina 

foi o que apresentou maior sensibilidade na determinação de cobre, comparado aos 

demais reagente do estudo, pois não apresentou interferências na determinação de 

cobre devido à presença de ferro nas amostras de álcool combustível. Os complexos 

formados apresentaram estabilidade em uma boa faixa de pH e os respectivos 

métodos espectrofotométricos apresentaram uma boa linearidade, reprodutibilidade 

e sensibilidade. 

           No campo da modificação de argilas, bem como aluminossilicatos, um dos 

focos deste trabalho, a ortofenantrolina foi aplicada na modificação de 

montmorillonita. Foi feita uma intercalação da ortofenantrolina na montmorillonita 

como proposta para sensores eletroquímicos de chumbo (Pb2+ ). Bouwe et al (2011) 

mostraram em seus estudos que a ortofenantrolina se incorpora na montmorillonita, 

e que os nitrogênios presentes na estrutura química da ortofenatrolina, funcionaram 

como ligantes para o íon Pb (II). Sendo então, a montmorillonita modificada com 

ortofenantrolina muito sensível para determinação de chumbo. 

4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

       Ao longo desta seção serão relatados os procedimentos de preparação e 

caracterização dos materiais, bem como, parâmetros experimentais que influenciam 

no processo de adsorção, técnica a qual foi empregada neste estudo. 

 

4.1 LIMPEZA DA PERLITA EXPANDIDA 

 

 A perlita expandida (Figura 11), material utilizado neste trabalho é proveniente 

da Argentina e fornecida pela Schumacher Insumos, Empresa do Rio Grande do Sul 

- Brasil. Inicialmente foi realizada uma lavagem da perlita expandida com intuito de 

remover algumas impurezas ou corpo estranho que possa ter sido incorporado ao 

material durante a armazenagem ou manuseio do mesmo. Pesou-se 10 g da perlita 

expandida e misturou-se com 200 mL de água destilada, deixando a mistura em 

agitação constante e temperatura ambiente por 24 horas. Após este tempo, filtrou-se 
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a mistura em papel filtro quantitativo (poro de 8 µm) usando uma bomba á vácuo, e 

posteriormente secou-se a perlita expandida em estufa com circulação forçada de ar 

por 4 horas em temperatura de 110 °C. Após os procedimentos de limpeza, a perlita 

expandida foi peneirada em uma peneira de 100 mesh, e o material foi armazenado 

em um recipiente limpo e seco, para posterior aplicação nos ensaios de adsorção 

como adsorvente.  

 

Figura 11- perlita expandida 

 

Fonte: AUTORA 

 

4.2 MODIFICAÇÃO DA PERLITA EXPANDIDA COM ORTOFENANTROLINA 

 

 A modificação de materiais tem como principal objetivo controlar suas 

propriedades físico-químicas para que possa ser empregado para o fim que se 

deseja. Neste ensejo, usou-se a ortofenantrolina, com intuito de modificar a 

superfície da perlita expandida para que o material adsorvente possa receber 

moléculas ácidas do corante negro de eriocromo T. 

 Para o procedimento de modificação da perlita expandida, inicialmente 

preparou-se 250 mL de solução de ortofenantrolina (O-fenantrolina monohidratada, 

C12H8N2.H2O, massa molar de 198,24 g/mol, marca INLAB) de concentração 0,1 

mol/L por diluição em 25 mL de álcool etílico e completando-se o volume com água 

destilada em um balão volumétrico de 250 mL. Posteriormente pesou-se 

aproximadamente 6,0 g de perlita expandida, e em um béquer misturou-se a solução 

de ortofenantrolina 0,1 mol/L com as 6,0 g de perlita expandida, deixando a mistura 
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em contato por 4 h, sob agitação constante de 150 rpm em temperatura ambiente 

(25,0 ± 1,0 °C). Por fim do procedimento, filtrou-se a perlita em papel filtro 

quantitativo através de filtração a vácuo, lavando-se a perlita com bastante água 

para retirada do excesso de solução ortofenantrolina, observando o valor de pH 

(com papel indicador), após cada lavagem da perlita com água destilada. Esta 

lavagem foi feita até observação de um pH aproximadamente constante e o mais 

próximo possível da neutralidade. Secou-se o material adsorvente em estufa com 

circulação forçada de ar a 60 °C por 4 h. 

 

Figura 12 - Perlita expandida modificada com ortofenantrolina 

 

Fonte: AUTORA 

 

 

4.3 PREPARO DAS SOLUÇÕES DE NEGRO DE ERIOCROMO T E A CURVA DE 

CALIBRAÇÃO 

 

 Foi utilizado como adsorbato uma solução aquosa de negro de eriocromo T 

produzido pela ISOFAR LTDA. (C20H12NaO7S, Massa molar de 461,39 g/mol). A 

solução foi preparada por diluição em água destilada, e posteriormente armazenada 

em frasco âmbar sob temperatura ambiente. Para uma melhor solubilização do 

corante na solução aquosa, deixou-se a solução mãe recém-preparada em repouso 

por 24 h. 

 Para o quesito de obtenção da curva de calibração preparou-se uma solução 

aquosa estoque, denominada solução mãe, de concentração de negro de eriocromo 

T de 2,5x10-4 mol/L. A partir dessa solução realizou-se uma série de diluições a fim 

de obterem-se soluções de concentração de 2,0x10-4 mol/L a 3,5x10-5 mol/L para 
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obtenção da curva de calibração e posteriormente realizar-se o estudo do 

comportamento da adsorção com a variação da concentração de negro de 

eriocromo T. 

 As absorbâncias de cada solução de negro de eriocromo T foram obtidas 

através de uma leitura em comprimento de onda máximo da solução de negro de 

eriocromo T (530 nm) em um espectrofotômetro de UV-Vis modelo UV-1800 

Shimadzu. A curva de calibração foi obtida fazendo-se a relação entre a 

concentração e a absorbância das soluções de negro de eriocromo T, baseada na 

lei de Beer, conforme a equação 1: 

 

                                                                                              Equação 1 

 

Onde A é a absorbância,   é a absortividade molar (L. mol-1. cm-1), c é a 

concentração (mol/L) e b é o caminho óptico (cm).  

 

4.4 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

 

 Para os ensaios de adsorção utilizou-se erlenmeyer de 125 mL cada um 

contendo 20 mL de solução de negro de eriocromo T e 50 mg de perlita modificada 

com ortofenantrolina, onde cada erlenmeyer representou tempos de contato de 10, 

20, 30, 40, 50 e 60 minutos de adsorção.  

 Todos os ensaios foram procedidos em agitação constante de 170 rpm em 

uma mesa agitadora sob temperatura ambiente (25,0 ± 1,0 °C). Ao final de cada 

tempo de contato uma alíquota de 5 mL foi retirada com o auxílio de uma seringa de 

vidro polido, transferida para um tubo de ensaio e centrifugada por 15 minutos em 

4000 rpm para que ocorresse a separação de todo adsorvente em suspensão.  

 Posteriormente foi realizada a leitura da absorbância de cada alíquota em um 

espectrofotômetro de absorção molecular na região do ultravioleta-visível, em um 

comprimento de onda máximo de 530 nm, correspondente ao comprimento de 

absorção máxima do negro de eriocromo T. Para as varreduras usou-se cubetas de 

quartzo, sendo utilizada a água como branco para obtenção da linha base.  
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 Os valores de porcentagem de remoção da cor do negro de eriocromo T 

foram calculados usando a equação 2: 

 

                   
     

  
                                              Equação (2) 

 

            Onde, A0 e At são os valores da absorbância no tempo zero e absorbância no 

tempo t respectivamente. A Figura 13 esquematiza os procedimentos realizados 

para os ensaios de adsorção.  

 

 

Figura 13 - Esquematização dos procedimentos para realização da adsorção 

 

Fonte: AUTORA 
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4.5 TEMPO DE EQUILÍBRIO E ESTUDO DO EFEITO DA CONCENTRAÇÃO 

INICIAL DO NEGRO DE ERIOCROMO T NO PROCESSO DE ADSORÇÃO 

 

 Para um estudo do tempo de equilíbrio do processo de adsorção do negro de 

eriocromo T em perlita modificada com ortofenatrolina foi utilizada uma concentração 

de negro de eriocromo T de 1,0x10-4 mol/L em solução pH 3,0, já que devido a 

testes de adsorção preliminares este foi um dos ensaios com maior uniformidade 

nas porcentagens de remoção da cor do corante. O tempo de contato estudado foi 

de 5 a 230 min, com massa de adsorvente e volume de adsorbato de 50 mg e 20 mL 

respectivamente nas condições expressas nesta metodologia experimental. 

 O valor da concentração do poluente, no caso, o azo corante negro de 

eriocromo T, é um fator relevante e foi investigado. Para tal teste foram realizados 

ensaios de adsorção usando como efluente sintético soluções aquosas de negro de 

eriocromo T de concentrações: 2,0x10-4, 1,5x10-4, 1,0x10-4, 3,5x10-5 e 3,0x10-5 

mol/L, em pH natural da solução (pH 5,0), mantendo-se constante a massa de 

adsorvente utilizada (50 mg) de perlita expandida modificada com ortofenantrolina e 

as mesmas condições de estudos já mencionadas nesta metodologia na seção 4.5 e 

tempo de contato foi de 60 minutos. 

4.6 ESTUDO DO EFEITO DO pH DAS SOLUÇÕES DE NEGRO DE ERIOCROMO T 

NO PROCESSO DE ADSORÇÃO 

 

 A dependência de pH é um dos parâmetros mais relevantes no processo de 

adsorção, porque as propriedades da superfície do adsorvente e a estrutura do 

adsorbato podem ser afetadas e alterar a eficiência do processo de remoção do 

adsorbato através do tratamento em questão. 

 Para este estudo de influência do pH no processo de remoção do negro de 

eriocromo T, variou-se o pH da solução aquosa de negro de eriocromo T para as 

concentrações de 2,0x10-4 mol/L (concentração mais alta) e 3,5x10-5 mol/L ( menor 

concentração, dentre as estudadas no presente trabalho), em valores de pH 3,0; 5,0 

(pH natural da solução aquosa de negro de eriocromo T) e 10,0 (pH cujo valor é o do 

efluente real tratado neste trabalho), sendo o tempo de contato de 60 minutos.  
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            Para este estudo do efeito de pH usou-se os valores de massa de 

adsorvente e volume de adsorbato de 50 mg e 20 mL, respectivamente, para cada 

tempo de contato estudado durante o ensaio de adsorção.  

            Para o estudo do parâmetro pH, usou-se um modelo de pHmetro modelo 

TECNOPON PA2010, onde antes de cada leitura calibrou-se o aparelho com 

soluções tampões de pH 4 e 7, com temperaturas de medições de 25, 0 ± 1,0 °C.  

           Os valores de pH foram ajustadas com soluções aquosas de HCl (1,0 mol/L), 

para valores de pH na faixa ácida, e NaOH (1,0 mol/L), para pH na faixa alcalina. A 

Tabela 6 resume os valores de pH determinados para as soluções de negro de 

eriocromo T e ortofenantrolina usadas neste trabalho.  

 
Tabela 5 - valores de pH naturais das soluções usadas neste estudo 

 

Solução Valor de pH 

Negro de eriocromo T 5,03 

Ortofenantrolina 7,67 

Fonte: AUTORA 

 

4.7 PREPARO DO EFLUENTE REAL POR TITULAÇÃO COMPLEXOMÉTRICA 

 

           O efluente real usado neste estudo será obtido a partir do ensaio de 

determinação da dureza da água, procedida de acordo com o roteiro de aulas 

práticas da disciplina de Química Analítica Quantitativa, ofertada pelo instituto de 

química da UFRN, ilustrado na Figura 14.  

         Colocou-se 100 mL de água potável em um erlenmeyer de 250 mL. Adicionou-

se 6 mL de solução tampão pH 10 (NH4OH/NH4Cl) e aproximadamente 0,0093 g de 

negro de eriocromo T, valor de massa correspondente para 100 mL de uma solução 

aquosa 2,0x10-4 mol/L de negro de eriocromo T. Titulou-se com a solução de sal 

dissódicodihidratado de EDTA, previamente padronizado com solução ácida de 

carbonato de cálcio até a mudança de cor de vermelho para azul.  

        A Figura 14 esquematiza o preparo do efluente real. O efluente real gerado pela 

determinação da dureza da água por titulação complexométrica com sal de EDTA 

também foi monitorado via espectroscopia UV-Vis, da mesma forma que a solução 

sintética do negro de eriocromo T 
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Figura 14 - Esquema de preparo do efluente real 

 

Fonte: AUTORA 

 

            Foram tituladas dez amostras de água potável e os rejeitos das titulações 

foram armazenadas em um recipiente de plástico e guardadas por um dia (24 

horas), obtendo-se assim, o efluente real deste estudo.  

     No dia seguinte do preparo do efluente real foi coletado uma parte desse 

rejeito para alteração do pH, de 10 para 3, aplicando-se  a mesma metodologia que 

fora realizada para o efluente sintético. na sequência realizou-se o ensaio de 

adsorção para o efluente com as especificações: concentração de negro de 

eriocromo T na faixa de 2,0x10-4 mol/L em pH 10 (natural do efluente) e 3; tempo de 

contato de 60 minutos. Os parâmetros do ensaio de adsorção (massa de adsorvente 

e volume de adsorbato) foram procedidos de acordo com esta metodologia aplicada 

ao efluente sintético (50 mg de adsorvente e 100 mL de adsorbato).  

 Os ensaios de adsorção foram realizados em duplicata para observar-se a 

reprodutibilidade do processo ao tratar-se de um rejeito real e os valores de 

porcentagem de remoção da cor foram expressos através do valor médio de 

porcentagens para este ensaio, calculado pela média aritmética simples. 
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4.8 ESTUDO DA DEGRADAÇÃO NATURAL DO CORANTE AO LONGO DO 

TEMPO 

 

           Para realização deste estudo de degradação espontânea do negro de 

eriocromo T, avaliou-se o valor da absorbância para a solução de concentração 

2,0x10-4 mol/L do corante. 

           Inicialmente preparou-se 1L de solução aquosa de negro de eriocromo T 

2,0x10-4 mol/L, onde dividiu-se a solução em duas porções de 500 mL, armazenadas 

em um frasco escuro, sendo que uma das porções de solução mantida em 

temperatura ambiente ( 25,0 ± 1,0 °C) e outra mantida em baixas temperatura em 

um refrigerador (5,0 °C). Ambas soluções tiveram os valores de absorbância 

medidos em um espectrofotômetro de UV-Vis no comprimento de onda de absorção 

máxima do negro de eriocromo T (530 nm). 

           A cada uma semana (um total de 8 semanas) uma alíquota de cada amostra 

foi retirada para leitura do valor da absorbância. Assim os resultados foram 

expressos em termos de porcentagem de diminuição da cor ao longo do tempo, para 

avaliação da estabilidade do corante em dois diferentes tipos de ambiente (natural e 

baixa temperatura). A porcentagem de diminuição da cor foi calculada de acordo 

com a equação 2, já explicitada anteriormente. 

 

4.9 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

4.9.1 Termogravimetria e Análise Térmica Diferencial (TG/DTA) 

 

  Os materiais (Perlita expandida, ortofenantrolina, perlita expandida modificada 

com ortofenantrolina, negro de eriocromo T e adsorvente pós-ensaio de adsorção) 

foram submetidos aos métodos TG/DTA por meio de um analisador 

termogravimétrico e calorímetro simultâneo SDTQ600 da TA INSTRUMENTS 

usando as seguintes condições de análise: cadinho de platina; nitrogênio como gás 

de purga; fluxo de gás de 100 mL/min; razão de aquecimento de 20 °C/min e 

temperatura final de análise 1000°C.  
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4.9.2 Espectroscopia de absorção molecular na região do Ultravioleta-Visível 

(UV-Vis) 

 

 Para a obtenção do espectro de absorção na região do UV-Vis do negro de 

eriocromo T usou-se um espectrofotômetro modelo UV-1800 da Shimadzu, fazendo-

se uma varredura da faixa de comprimento de onda de 190 a 700 nm. Utilizou-se 

cubetas de quartzo com caminho ótico de 1 cm e  água como branco para obtenção 

da linha base, já que se usaram soluções aquosas durante este trabalho. Foram 

realizadas varreduras na região do UV-Vis para a ortofenantrolina e para o negro de 

eriocromo T, para caracterização desses materiais quanto as suas absorções 

moleculares na região do U-Vis. 

 

4.9.3 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) 

 

 Para obtenção dos espectros de Infravermelho usou-se um espectrômetro 

FTIR-8400S IRAFFINITY-1, nas seguintes especificações: 32 scans; faixa de análise 

de 400-4000 cm-1; resolução de 4 cm-1 , utilizando pastilhas de KBr. Foram 

submetidos a análises de IV os materiais: ortofenantrolina, perlita expandida, perlita 

modificada com ortofenantrolina e o negro de eriocromo T. 

 

4.9.4 Difração de Raios-X (DRX) 

 

 A técnica de difração de raios-X foi utilizada para a determinação das fases 

cristalinas onde estão presentes os elementos químicos. Quando o feixe de raios-X 

difrata em um cristal desconhecido, a medida do ângulo de difração do raio 

emergente pode mostrar a distância dos átomos no cristal e, consequentemente, a 

estrutura cristalina. Para a caracterização da estrutura, os parâmetros de difração de 

Raios-X usou-se um aparelho Bruker D2 Phaser utilizando radiação CuKα (λ=1,54Å) 

com um filtro de Ni, com passo de 0,02º, corrente de 10 mA, voltagem de 30kV, 

utilizando um detector Lynxeye. As análises foram realizadas para a perlita 

expandida, ortofenantrolina e perlita expandida modificada com ortofenantrolina. 
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4.9.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 Para as análises morfológicas dos materiais estudados (perlita expandida, 

ortofenantrolina e perlita modificada com ortofenantrolina) utilizou-se a técnica de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), fazendo-se uso de um microscópio 

eletrônico de varredura modelo MEV TM300 TABLETOP MICROSCOP– HITACHI. 

Antes das análises por MEV os materiais foram secos em estufa com circulação 

forçada de ar por 2 h a 110 °C. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

         Nesta seção do trabalho serão relatados todos os resultados obtidos neste 

estudo, que foi realizado de acordo com a metodologia experimental. Os resultados 

de caracterização dos materiais, o processo de interação que rege a afinidade do 

adsorbato com o adsorvente, os parâmetros que influenciam o processo de 

adsorção em um efluente sintético e, por conseguinte, o estudo da remoção do 

negro de eriocromo T em um efluente real, serão detalhadamente descritos e 

ilustrados neste capítulo. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

5.1.1 Termogravimetria e Análise Térmica Diferencial (TG/DTA) 

 

  Um estudo da estabilidade térmica foi realizado para os materiais (Perlita 

expandida, ortofenantrolina, perlita expandida modificada com ortofenantrolina, 

negro de eriocromo T e adsorvente pós-ensaio de adsorção) usados no presente 

trabalho. A curva TG do negro de eriocromo T (Figura 15) mostra que o material 

apresenta uma maior decomposição térmica em temperatura acima de 240,0 °C, 

com perdas de massa consecutiva e/ou simultânea, fenômeno previsto por Campos 

et al (2007) ao estudar a decomposição de um corante azo polimorfo derivado do 2-

amino-5-nitrotiazol.  

Figura 15 - Curva TG/DTA do negro de eriocromo T 

 

Fonte: AUTORA 
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             A perda de massa na faixa de temperatura de 28,7 a 136,6 ºC é atribuída à 

desidratação do corante, embora na curva DTA não tenha sido observado uma 

endoterma referente a esse evento. As perdas de massa seguintes são referentes à 

carbonização dos grupos orgânicos presentes na estrutura química do corante negro 

de eriocromo T, com uma formação de 40,9% de resíduo final carbonizado. 

 Kocaokutgen e Gümrükçüoglu (2003) observaram que os corantes azo são 

termicamente estáveis na faixa de temperatura de 187,0 a 230,0 ºC. Ao estudar  a 

caracterização térmica de alguns corantes azo que contenham a ligação de 

hidrogênio intramolecular e não-intramolecular. Simeonov, Draganov e Ructschev 

(1994) confirmam que pigmentos azo são termicamente estáveis num intervalo de 

temperatura próximo ao citado por Kocaokutgen e Gümrükçüoglu (2003), ou seja, na 

faixa de temperatura de 200,0 a 250,0 ºC, mas citam que entre 250,0 – 350,0 ºC 

ocorrem mudanças bruscas de massa das amostras de corantes e conclui ainda, 

que a perda de massa na curva TG perfeitamente observável a partir de 250,0 ºC é 

atribuído à quebra da ligação azo do corante, e como consequência a formação de 

componentes nitro que são imediatamente queimados ou evaporados. A curva DTA 

mostra eventos exotérmicos e endotérmicos referente à decomposição térmica do 

negro de eriocromo T. 

            A Figura 16 mostra a curva TG/DTA da perlita expandida sem modificação.  A 

curva TG da perlita expandida (Figura 16) mostra apenas uma reduzida perda de 

massa equivalente a 2,3 %, que ocorre de forma lenta, da temperatura inicial de 

análise até 432,9 °C. Após esta temperatura é observado um patamar de 

estabilidade térmica da perlita expandida até a temperatura final de análise 

(1000°C). A curva DTA mostra um evento exotérmico indicativo de que há uma 

decomposição térmica do material. Portanto, afirma-se que a perlita expandida 

consiste em um material bastante estável termicamente, atribuída a sua principal 

constituição, SiO2 e Al2O3, representando a sua classe, os aluminossilicatos.  
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Figura 16 - Curva TG/DTA da perlita expandida 

 

Fonte: AUTORA 

              

        A ortofenantrolina também foi submetida à análise térmica, como mostra a 

Figura 17. Como visto pela curva TG/DTA da ortofenantrolina, a mesma, apresenta 

dois eventos térmicos significativos, a primeira perda de massa que ocorre da 

temperatura inicial de aquecimento até 110,0 °C, evento este bem representado pela 

presença de um pico endotérmico na curva DTA, indicando desidratação do 

composto. O segundo evento térmico, que se inicia logo após o primeiro, indica uma 

decomposição da ortofenantrolina, que ocorre completamente até 296,7 °C, sem 

formação de resíduo. 

 

Figura 17 - curva TG/DTA da ortofenantrolina 

 

Fonte: AUTORA 
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                O estudo de estabilidade térmica do adsorvente pós-modificação com 

ortofenantrolina também foi efetuado. A Figura 18 apresenta a curva TG/DTA da 

perlita expandida modificada com ortofenantrolina. Para a perlita expandida 

modificada com ortofenantrolina, houve uma menor estabilidade térmica do material 

com perdas de massa e eventos endotérmicos característicos da presença da 

ortofenantrolina, com uma perda de massa total de 13,6 %, ou seja, pela mudança 

da estabilidade térmica do material modificado, nota-se que houve na incorporação 

da ortofenantrolina na perlita expandida, já que a perlita expandida pura apresenta 

apenas uma reduzida perda de massa de 2,3 % e a presença de picos endotérmicos 

relativos à decomposição térmica da ortofenantrolina (curva DTA- Figura 17). Dessa 

forma, observa-se uma incorporação da ortofenantrolina na perlita expandida de 

11,3 % e uma perda de massa inicial até aproximadamente 100,3 oC indicativo da 

etapa de desidratação do agente modificador, equivalente a 1,3 % de perda de 

massa.  

          Na análise térmica deste material modificado também é possível notar uma 

terceira perda de massa, sendo esta ausente na perlita expandida sem modificação 

com ortofenantrolina, sendo um evento de decomposição térmica lenta e sucinta.  

 

Figura 18 - Curva TG/DTA da perlita expandida modificada com ortofenantrolina 

 

Fonte: AUTORA 
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5.1.2 Difratometria de Raios-X 

 

 Materiais usados neste estudo foram submetidos à análise de difratometria de 

raios-X que consiste em uma das principais técnicas de caracterização 

microestrutural de materiais. 

            No difratograma da ortofenantrolina (Figura 19) mostra a presença de 

reflexões na faixa de 10° a 30° em 2θ, os quais possuem maior intensidade as 

reflexões em 10°, 20°, e 30° em 2θ. 

 

Figura 19 - Difratograma de raios-X da ortofenantrolina 
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Fonte: AUTORA 

             

          

           O difratograma da perlita expandida (Figura 20 (a)) mostra uma banda larga 

em uma faixa de reflexão de 15° a 35° em 2θ, caracterizando a não cristalinidade do 

material, fato confirmado por Dogan et al (2004) que classifica a perlita expandida 

como um aluminossilicato amorfo. 
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Figura 20 - Difratograma de raios-X da perlita expandida (a) e perlita modificada com ortofenatrolina 

(b) 
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Fonte: AUTORA 

 

 Roulia et al. (2006) cita ainda, que a perlita não expandida possui uma 

natureza amorfa, mas apresenta uma diminuta quantidade de minerais: feldspato, 

quartzo e biotita. E que a presença e quantidade destes minerais na perlita, 

dependem da origem da perlita e da velocidade de resfriamento da lava, no caso a 

presença desses minerais são favorecidas partindo de um resfriamento lento do 

magma, o qual dá origem à rocha. Mas esclarece ainda que a perlita expandida é 

claramente amorfa, como pode ser visto no difratograma de raios-X obtidos neste 

estudo. 

         Para a perlita expandida modificada com ortofenantrolina, o difratograma de 

raios-X (Figura 20 (b)) mostrou algumas reflexões referentes à ortofenantrolina (10° 

e 20° em 2θ), e uma reflexão muito intensa em 17,30° em 2θ também visualizado do 

difratograma da ortofenantrolina. Isto indica que houve uma incorporação (mais 

precisamente, uma adsorção) da ortofenantrolina na perlita expandida. Este sinal de 

reflexão máximo em 17,30° consiste em uma orientação preferencial da 

ortofenantrolina na superfície da perlita expandida.  
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5.1.3 Espectroscopia de absorção molecular na região do Ultravioleta-Visível 

(UV-Vis) 

 

 Com o intuito de determinarem-se as bandas características dos materiais 

estudados foram obtidos os espectros de absorção molecular na região do 

Ultravioleta-Visível para as soluções de negro de eriocromo T e para 

ortofenantrolina. Os espectros de varredura foram obtidos de acordo com o descrito 

na metodologia experimental deste estudo.  

 

5.1.3.1 Espectro do negro de eriocrormo T em pH ácido 

 

 A Figura 21 mostra o espectro de absorção no UV-Vis para o negro de 

eriocromo T com concentração de 1,0x10-4 mol/L em pH natural da solução de 

aproximadamente 5,0 e a Figura 22 mostra a fotografia da solução aquosa de negro 

de eriocromo T em pH ácido. Para este espectro observou-se a presença de quatro 

bandas de absorção, uma na região do visível e três bandas na região do ultravioleta 

do espectro de absorção.  

 

Figura 21 - Espectro de absorção no UV-Vis para o negro de eriocromo T em pH 5,0 
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Fonte: AUTORA 
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          A banda referente ao comprimento de onda de 530 nm é atribuída à presença 

do grupo cromóforo presente na estrutura química do negro de eriocromo T, o 

grupamento azo (-N=N-), responsável pela cor do corante e pelo aparecimento da 

banda de absorção eletrônica na região do visível, sendo que a transição eletrônica 

que ocorre é do tipo π-π*. As demais bandas que surgem na região do ultravioleta 

do espectro correspondem a transições eletrônicas do tipo π-π*, pertencente aos 

cromóforos dos anéis aromáticos presentes da estrutura química do negro de 

eriocromo T (PAVIA et al (2010)). 

 

Figura 22 - Fotografia da solução de negro de eriocromo T em pH 5 

 

Fonte: AUTORA 

 

5.1.3.2 Espectro do negro de eriocromo T em pH alcalino 

 

 

 Em pH alcalino o negro de eriocromo T apresentou duas bandas de absorção 

a mais na região do visível (615 e 664 nm), diferentemente do espectro em meio 

ácido que possuiu apenas uma banda na região do visível (530 nm). A Figura 23 

mostra a fotografia da solução de negro de eriocromo T em pH alcalino. 

 

Figura 23 - Fotografia da solução aquosa de negro de eriocromo T em pH 10 

 

Fonte; AUTORA 
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         O espectro eletrônico do negro de eriocromo T (Figura 24) depende 

essencialmente do pH do solvente e da concentração da solução do corante.  

 

Figura 24 - Espectro de UV-vis do negro de eriocromo T em pH 10 
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Fonte: AUTORA 

 

A absorbância em valores de comprimento de onda alto diminui com o 

aumento da concentração da solução de negro de eriocromo T, assim a absorbância 

em baixos comprimentos de onda aumenta durante este processo. Esta situação 

pode ser explicada com base na existência de um tautomerismo azo-hidrazona do 

negro de eriocromo T (HAMED, ISMAIL e IBRAHIM (1994)): 
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          Este equilíbrio tautomérico azo–hidrazona no negro de eriocromo T é 

observado em pH em meio mais alcalino. Segundo Hamed et al (1994), o 

comprimento de onda máximo em 530 nm (região do visível) que aparece no 

espectro eletrônico da solução do negro de eriocromo T, corresponde à forma azo 

do corante e não a forma hidrazona. Já em meio alcalino a forma hidrazona é 

estabilizada, com a banda de absorção surgindo em comprimento de onda maior 

(610 nm), sendo então, o pH da solução, um fator importante para a estabilização de 

uma das duas formas tautoméricas. Os autores citam ainda, que a prova para 

existência de um equilíbrio azo-hidrazona no negro de eriocromo T é que em meio 

mais ácido, consequentemente, o negro de eriocromo T apresenta apenas uma 

banda de absorção na região do visível (em 530 nm, Figura 21).  

Ainda de acordo com Hamed et al (1994) a segunda banda que aparece na 

região do visível no espectro eletrônico do negro de eriocromo T (aproximadamente 

670 nm) é atribuída à agregação da forma monoionizada do corante, já que essa 

classe de corante se agrega em solução aquosa.  

      Sendo assim, de acordo com os estudos de Hamed et al (1994) é possível 

correlacionar que a banda de absorção eletrônica em 615 nm corresponde a forma 

hidrazona do negro de eriocromo T e em 664 nm tem-se a banda referente à 

agregação da forma ionizada do corante (Figura 24), portanto, os dados espectrais 

obtidos para o negro de eriocromo T em meio alcalino (pH 10) estão totalmente de 

acordo com os resultados publicados na literatura.  

As bandas que surgem na região do ultravioleta, são as três bandas 

referentes as transições eletrônicas do tipo π-π*, que ocorrem nos grupos 

cromóforos dos anéis aromáticos pertencentes a estrutura química do corante 

(PAVIA et al (2010)). 

 

5.1.3.3 Espectro de UV-Visível da ortofenantrolina 

 

O espectro de absorção no UV-Vis da ortofenantrolina (Figura 25) mostrou 

apenas duas bandas de absorção na região do UV, em 227 e 263 nm. Segundo 

Bencini e Lippolis (2010) a ortofenantrolina apresenta duas bandas de absorção na 

região do UV bem característica da molécula de ortofenantrolina, surgindo em 229 e 

265 nm, atribuídas a transição eletrônicas do tipo π-π*. Portanto, o espectro obtido 
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neste estudo está em concordância com os dados obtidos na literatura para a 

ortofenantrolina.  

 

Figura 25 - Espectro de absorção no UV-Vis para ortofenantrolina 
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Fonte: AUTORA 

 

5.1. 4 Espectroscopia de absorção molecular na região do Infravermelho 

 

O espectro de infravermelho da perlita expandida foi representado na Figura 

26, mostrando uma banda intensa na região de 1053 cm-1 referente às vibrações da 

ligação Si-O, o que é esperado já que o maior constituinte da perlita expandida é o 

óxido de silício (SiO2). A banda larga em 3459 cm-1 é indicativa de deformação axial 

de OH dos grupos Si-OH da perlita. Em 782 cm-1 temos a deformação de Al-O-Si 

grupamentos também presentes na constituição da perlita expandida como um 

aluminosilicato (SILVERSTEIN, WEBSTER E KIENLE, 2006). 
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Figura 26 - Espectro de absorção na região do IV para a perlita expandida 
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Fonte: AUTORA 

 

   O espectro de infravermelho do negro de eriocromo T, mostrado na Figura 

27, apresentou uma banda larga em 3439 cm-1 indicativo da presença de OH do 

grupo fenólico em ligação intermolecular, representada por uma banda larga na 

região de 3600 - 3200 cm-1. A banda em 3084 cm-1 é relativa à deformação axial da 

ligação C-H de aromáticos. As bandas entre 900 e 675 cm-1 são atribuídas à 

deformação angular fora do plano de C-H de aromático e são bandas de intensidade 

considerável. As deformações axiais de ligação C-N de Ar-NO2 também ocorrem 

nesta região. A banda em 1340 e 1614 cm-1 é devida a deformação axial simétrica e 

assimétrica da ligação NO2 respectivamente. (SILVERSTEIN, WEBSTER E KIENLE, 

2006). 
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Figura 27 - Espectro de absorção na região do IV para o negro de eriocromo T 
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Fonte: AUTORA 

 

O espectro de absorção no infravermelho da ortofenantrolina (Figura 28) 

mostra a banda bem definida em 3375 cm-1 característica de aminas secundárias. 

Bandas correspondentes à deformação axial das ligações C-H de aromático ocorreu 

em 3066 cm-1. Na faixa espectral de 1502 – 1423 cm-1 referem-se a duas bandas 

uma de fraca e outra de média intensidade atribuídas a modos vibracionais de 

estiramento C-C, C-N do anel aromático. As bandas observadas em 849 cm-1 e 734 

cm-1 referem-se à deformação angular fora do plano do anel para as ligações C-H. 

Estas bandas observadas estão previstas de acordo com a estrutura química da 

ortofenantrolina (SILVERSTEIN, WEBSTER E KIENLE, 2006). 
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Figura 28 - Espectro de absorção no IV para a ortofenantrolina 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

40

50

60

70

80

90

100

110
T

ra
sm

it
ân

ci
a 

(%
)

Número de onda (cm-1 )

3
3
7
5 3
0
6
6

1
5
0
2

1
4
2
3

8
4

9

7
3

4

 

Fonte: AUTORA 

 

 

No espectro de infravermelho do adsorvente modificado com ortofenantrolina 

(Figura 29) observa-se que a banda de absorção em 1053 cm-1 a qual é referente a 

vibrações da ligação Si-O dos grupos presentes na perlita expandida sem 

modificação é deslocado para número de onda menor, neste caso, no material 

modificado a banda aparece em 1047 cm-1 do espectro de absorção. O aumento da 

intensidade dos picos de absorção no IV e o alargamento de bandas importantes e 

características da perlita expandida comparada a perlita modificada com 

ortofenantrolina consistem em um indicativo que a presença da ortofenantrolina 

causa efeitos sobre os sítios ativos do adsorvente (grupos silanóis). 
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Figura 29 - Espectro de absorção no IV da perlita pós-modificação com ortofenantrolina 
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Fonte: AUTORA 

 

No entanto a banda de absorção presente na perlita expandida, referente à 

deformação axial de OH dos grupos Si-OH (grupos silanóis) da perlita expandida 

aparecem no espectro de Infravermelho do material modificado com ortofenantrolina 

na forma de uma banda um tanto mais larga e mais intensa. Provavelmente houve 

uma sobreposição das bandas referentes à deformação axial do grupo OH e a 

banda de absorção referente às aminas secundárias que ocorrem quase que na 

mesma região do espectro, 3459 e 3375 cm-1, respectivamente. 

   Segundo Silverstein, Webster e Kienle (2006) pode haver ligação de 

hidrogênio em qualquer sistema que contem grupo doador de prótons e em grupo 

que seja aceptor de prótons. Segundo os autores um grupo comum doador de 

próton é a hidroxila e um aceptor é o nitrogênio e grupos insaturados, como ligações 

C=C também podem atuar como aceptores de prótons. A ocorrência de ligação de 

hidrogênio pode alargar e intensificar a banda nos espectro de absorção.  

       Portanto pode-se sugerir que ocorreu uma interação entre os grupos OH dos 

grupos silanois da perlita com os pares de elétrons não compartilhados dos átomos 

de nitrogênio e as ligações C=C (também ricas em elétrons) presentes na estrutura 
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química da ortofenantrolina como consequência de uma ligação de hidrogênio entre 

estes grupos. 

 

5.1.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A estrutura morfológica da ortofenantrolina foi analisada neste estudo. Na 

Figura 30 são observadas as micrografias da ortofenantrolina que mostram a 

presença de agregados de partículas cristalinas discretas e com morfologias bem 

definidas e estruturas irregulares. As estruturas cristalinas são confirmadas pelos 

resultados de DRX (Figura 19).  

 

Figura 30 - Micrografia eletrônica de varredura da ortofenantrolina 

  

Fonte: AUTORA 

 

A Figura 31 (a) e (b) mostra as micrografias para perlita expandida sem 

tratamento com ortofenantrolina. Pelas imagens observa-se que a perlita expandida 

apresenta uma superficie fragmentada, com pequenas partículas em forma de 

placas, com microestrutura rugosa e pouco cristalina.  

Segundo Camacho-Bragado e Colonna (2011) ao obter a micrografia 

eletrônica de varredura, a perlita expandida apresenta uma estrutura floculada 

(Figura 31 (a)), e possui ainda uma estrutura com porções lisas e pouco definidas 

(Figura 31 (b)).  

A Figura 31(c) e (d) representa as micrografias para o adsorvente, pós-

modificação com ortofenantrolina. Através das micrografias é possível notar que 
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houve uma modificação morfologicamente superficial da perlita expandida, visto que 

há um maior recobrimento da superficie da perlita pós-modificação com a 

ortofenantrolina. Foi observado que o processo de modificação da perlita expandida 

não causou substanciais variações na morfologia das partículas de perlita, porém 

aumentou a tendência à formação de partículas mais aglomeradas, e uniformes, 

sem alteração significante na sua morfologia. 

 

Figura 31 - Micrografias da perlita expandida (a) e (b) e da perlita modificada com ortofenantrolina (c) 

e (d) 

 

  

 

  

Fonte: AUTORA 

 

 

c d 

a b 
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5.1.6 Posfácio das caracterizações dos materiais 

 

De acordo com os dados já mostrados na seção de caracterização dos 

materiais usados neste estudo, observa-se, conforme resultados das técnicas de 

difração de raios-X, Termogravimetria/Análise Térmica Diferencial, infravermelho e 

microscopia eletrônica de varredura que houve uma mudança das propriedades 

estruturais, térmicas e morfológicas do material adsorvente, neste caso, da perlita 

expandida modificada com ortofenantrolina.  

Pelas análises de DRX (Figura 19 e 20) visualizou-se bem, a presença de 

reflexões no difratograma do material modificado referentes a picos de cristalinidade 

da ortofenantrolina, já que a perlita expandida sem modificação, comporta-se como 

um material amorfo (DOGAN et al. (2004) e ROULIA et al.(2006)). 

No caso das análises de estabilidade térmica dos materiais, observou-se que 

a ortofenantrolina decompõe-se completamente na faixa de temperatura estudada e 

que a perlita expandida sem modificação apresenta uma relativa estabilidade 

térmica na faixa de temperatura analisada, com uma diminuta perda de massa (2,3 

%), caso plausível, visto que a perlita é um aluminossilicato composto principalmente 

de SiO2., um óxido bastante estável termicamente. 

No caso da perlita modificada, conclui-se que houve uma interação superficial 

da ortofenantrolina na perlita, já que toda a ortofenantrolina impregnada no material 

decompõe-se na faixa de temperatura estudada, sendo assim sugere-se que as 

moléculas de ortofenantrolina não adentraram na estrutura interna da perlita 

expandida (decorrente de que a perlita expandida não possui uma estrutura 

lamelar), pois estaria mais firmemente ligada ao material, visto que subsiste uma 

diminuição da estabilidade térmica da perlita, com uma perda de massa mais 

significante (13,60 %) e que pela curva DTA (Figura 17) do material modificado 

observa-se picos endotérmicos referentes à decomposição térmica da 

ortofenantrolina e que houve uma incorporação de 11,3 % de ortofenantrolina na 

perlita expandida.  

Na técnica de caracterização por infravermelho da perlita modificada 

observou-se um aumento na intensidade e um minucioso alargamento da banda de 

absorção referente à deformação axial da ligação O-H dos grupos silanóis da perlita 

(Si-OH). 
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        Sabendo-se que os grupos silanóis são altamente sensíveis à presença de 

outras moléculas orgânicas aptas a interagirem com os mesmos, estes são os 

grupos presentes na superficie da perlita expandida que possuem atração por 

moléculas orgânicas, sendo estas, então, adsorvidas na superfície da perlita 

expandida. 

Esta interação dos grupos silanóis – moléculas orgânicas devem-se à 

ocorrência de uma interação por ligação de hidrogênio dos grupos OH (dos grupos 

silanóis) da perlita com os pares de elétrons não compartilhados e os elétrons π das 

ligações C=C presentes na estrutura aromática da ortofenantrolina. Em vista disto, 

pode-se afirmar que o processo de interação entre a superficie da perlita expandida 

com a ortofenantrolina caracteriza-se por ser uma reação superficial, pode-se dizer, 

por meio de uma adsorção da ortofenantrolina na superfície da perlita, sendo assim 

não há mudanças internas na estrutura do adsorvente, apenas um processo de 

organofilização por adsorção ou interação, alterando apenas características 

superficiais do adsorvente, processo que segundo Bergaya e Lagaly (2001) é um 

processo presumível e permitido.  

As micrografias não apresentaram mudanças morfológicas muito significativas 

para o material modificado com ortofenantrolina, pois não houve mudanças 

significativas no tamanho e formato das estruturas presentes na perlita expandida, 

existiu apenas um singelo recobrimento da superficie da perlita expandida visto no 

material modificado. Assim a técnica de micrografia eletrônica de varredura, 

mostrou-se ser importante, provando que não houve modificação da estrutura do 

aluminossilicato, pós-modificação com ortofenatrolina, indicando que ocorreu apenas 

uma organofuncionalização da perlita expandida.  

 

 

5.3 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

5.3.1 Processo de remoção da cor do negro de eriocromo T em um efluente 

sintético 

5.3.1.1 Curva de Calibração e a concentração real de negro de eriocromo T 

 

A linearidade de um método pode ser observada pelo gráfico obtida nos 

resultados dos ensaios, como por exemplo, absorbância, em função da 
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concentração do analito, e calculada a partir de um tratamento matemático por 

regressão linear. Para obtenção da curva de calibração, foram obtidas as 

absorbâncias das soluções padrões visualizadas na Figura 32. 

 

Figura 32 - Fotografias das soluções padrões de negro de eriocromo T 

 
Fonte: AUTORA 

 

A partir da regressão linear dos dados resultaram em uma curva de 

calibração, sendo a equação da reta, mostrada na equação 3. 

 

                                                                                        Equação 3 

 

  Em que, Y é a absorbância da solução, 0,0242 é o coeficiente angular da reta 

que representa a absortividade molar do corante em L. mol-1. cm-1 ,  0,0921 é o 

coeficiente linear e X é a concentração do corante em mol/L. Foram obtidos 5 

pontos, resultando em um coeficiente de correlação igual a r2 = 0,9939. A curva de 

calibração está representada na Figura 34. 
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Figura 33 - Curva de calibração para as soluções de negro de eriocromo T 

 

Fonte: AUTORA 
 
 

           Através da obtenção da equação da reta, foi possível calcular os valores das 

concentrações reais de cada solução de negro de eriocromo T empregadas neste 

estudo, onde na equação da reta y corresponde ao valor da absorbância da solução 

e x é a concentração em mg/L. A Tabela 6 resume os dados para a determinação da 

concentração real das soluções de corante. 

 

Tabela 6 - Valores de concentração real do negro de eriocromo T 

 

CONCENTRAÇÃO 

TEÓRICA (mol/L) 

 

ABSORBÂNCIA 

 

 

CONCENTRAÇÃO 

REAL (mg/L) 

 

CONCENTRAÇÃO 

REAL (mol/L) 

2,0x10-4  1,290 57,11 1,24x10-4 

1,5x10-4 1,044 46,94 1,02x10-4 

1,0x10-4 0,850 38,90 8,43x10-5 

3,5x10-5 0,309 16,60 3,59x10-5 

3,0x10-5 0,279 15,30 3,32x10-5 

Fonte: AUTORA 
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5.3.1.2 Considerações sobre o processo de interação do adsorbato com o 

adsorvente  

 

Já é sabido que o negro de eriocromo T (adsorbato) é um corante azo/ácido, 

que pode ser caracterizado como um ácido de Bronsted, pois possui dois 

hidrogênios fenólicos ionizáveis (HAMED, ISMAIL, IBRAHIN, 1994), doando assim, 

dois prótons de acordo com a seguintes reações já ilustradas neste trabalho 

(SKOOG et al, 2006): 

           Sendo então, a ortofenantrolina, um composto orgânico com relativa 

basicidade de bronsted, ou seja, apta a receber prótons através dos pares de 

elétrons não compartilhados dos dois nitrogênios ou pelos elétrons π presentes na 

estrutura aromática da ortofenantrolina, pode-se dizer que o processo de interação 

entre o negro de eriocromo T, adsorbato usado neste trabalho, com os sítios ativos 

da ortofenatrolina, incorporada a perlita expandida (comprovada pelas 

caracterizações realizadas no presente estudo) ocorre por interação ácido-base.  

  Neste contexto, é possível enfatizar que em valores de pH na região ácida, o 

grupo sulfônico presente na estrutura química do negro de eriocromo T será 

devidamente protonado, aumentando ainda mais seu caráter ácido, sendo então, 

mais atraído e também interagindo mais facilmente com a superficie da perlita 

expandida modificada com ortofenantrolina, já que mais prótons estão disponíveis 

para serem doados aos sítios básicos da ortofenantrolina.  

         Sendo então o inverso verdadeiro, em valores de pH alcalino os dois 

hidrogênios fenólicos ionizáveis presentes na estrutura química do negro de 

eriocromo T serão desprotonados, não havendo então, prótons disponíveis na 

estrutura química do corante para interagirem com os sítios básicos da 

ortofenantrolina. 

Portanto em pH mais ácido o processo de adsorção será mais efetivo,  quão 

mais ácida for a solução aquosa de negro de eriocromo T e menos, ou até mesmo, 

impossibilitada no caso de soluções de negro de eriocromo T estando em meio 

altamente alcalino. Estas considerações serão mais bem compreendidas e 

interpretadas na seção 5.3.1.5 que investiga os efeitos da variação do pH da solução 

de negro de eriocromo T na extensão da adsorção. 
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5.3.1.3 Tempo de equilíbrio de adsorção 

 

Para o estudo apresentado nesta seção, escolheu-se uma concentração 

teórica de negro de eriocromo T de 1,0x10-4 mol/L em solução pH 3,0, já que devido 

a testes de adsorção preliminares este foi um dos ensaios com maior uniformidade 

nas porcentagens de remoção da cor do corante.  

A solução sintética do corante, massa de adsorvente e condições de análises 

foi procedida de acordo com a descrição na metodologia experimental deste 

trabalho. Este processo de remoção foi analisado com intuito de se verificar a 

aplicabilidade do processo e aperfeiçoarem-se as condições de análises para este 

trabalho de pesquisa e averiguar a existência de um tempo de equilíbrio de 

adsorção. 

A Figura 34 (a) mostra a quantidade de negro de eriocromo T removida (Q) 

versos o tempo de contato em minutos para o ensaio de adsorção de estudo do 

tempo de equilíbrio e (b) a respectiva curva de remoção da cor (%) versos o tempo 

de contato em minutos.  

  

Figura 34 - Espectro de absorção na região do visível para o ensaio de adsorção (a) e a respectiva 
curva de remoção da cor versus o tempo de contato (b) 
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Fonte: AUTORA 
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.Fonte: AUTORA 

 

             Pela Figura 34 (b) pode-se dizer que houve uma porcentagem média de 

remoção da cor do negro de eriocromo T de 91,95 %, variando em uma faixa de ± 

9,0 %. E em termos de quantidade de massa de adsorbato (mg) removido por 

massa de adsorvente (g) temos o valor médio de 14,30 mg/g.  

            O processo de adsorção é um fenômeno físico-químico que depende de 

diversos fatores como porosidade do adsorvente, tamanho da molécula de 

adsorbato e, principalmente, do tipo de interação entre o adsorbato e o adsorvente. 

            Este impasse na visualização de um exato tempo de equilíbrio para o 

processo de adsorção, observando-se apenas uma faixa de remoção, pode está 

correlacionado com o tipo de interação existente entre as moléculas de negro de 

eriocromo T e a superfície da perlita modificada com ortofenantrolina, sendo esta 

uma interação relativamente fraca, por ser uma interação ácido-base superficial (em 

consequência da modificação da perlita expandida com ortofenantrolina, também ser 

superficial).  

           Pode-se dizer que as moléculas de adsorbato são adsorvidas e dessorvidas 

com grande facilidade dos sítios ativos do adsorvente, sendo então, impossibilitada 

a observação de um momento de equilíbrio, ou seja, a taxa de adsorção de 

moléculas na superfície não se iguala a taxa de dessorção das moléculas. 
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A Figura 35 mostra as fotografias do processo de remoção da cor ao longo do 

tempo de 230 min. Através destas fotografias é notável a remoção da cor da solução 

de negro de eriocromo T, já a partir de 5 min, quando comparado ao tempo zero, ou 

seja, antes do processo de adsorção. 

          

Figura 35 - Fotografias do ensaio de adsorção do efluente sintético em pH 3 (a) e fotografias do 
adsorvente pós-adsorção com o corante 

 

     a) 

 

    b)         

  

Fonte: AUTORA 
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          A remoção máxima da cor do negro de eriocromo T atinge 100 % (15,56 mg/g) 

em 80 min. A média da porcentagem de remoção para este processo de adsorção 

ao longo do tempo corresponde a 91,95% de remoção da cor do negro de eriocromo 

T nestas condições estudadas, sendo então um valor excelente de remoção da cor 

deste corante azo-ácido pela perlita modificada com ortofenantrolina. 

 

5.3.1.4 Efeito da concentração inicial do adsorbato 

 

O efeito da variação da concentração do corante foi avaliado, pois se trata de 

um parâmetro importante para o processo de adsorção sólido-líquido.  Este estudo 

foi feito variando-se a concentração de adsorbato, no pH natural da solução (pH 5,0) 

e mantendo-se constante a massa de adsorvente sob as condições de análise 

descrita na metodologia experimental deste estudo. A Figura 36 (a) mostra a 

quantidade de corante removido (mg/g) versos o tempo (min) e a curva de remoção 

da cor (%) versos o tempo de contato (min) (b), ilustrando o efeito da variação da 

concentração inicial de negro de eriocromo T no processo de adsorção.  

 

 

Figura 36 -  Efeito da variação da concentração inicial de negro de eriocromo T 
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Fonte: AUTORA 

             

              Nota-se que para um valor maior de concentração do negro de eriocromo T, 

no caso 2,0x10-4 mol/L, obteve-se o maior valor de porcentagem de remoção da cor 

do negro de eriocromo T, com 63,74 % de remoção em 20 minutos de contato, onde 

este corresponde a remoção de 25,06 mg/g de negro de eriocromo T . Este foi o 

melhor valor de remoção da cor se comparado aos valores das demais 

concentrações deste estudo.  

            Resultados semelhantes foram obtidos por Govindasamyet al (2009), ao 

realizar um estudo do efeito da concentração do verde de malaquita em perlita 

expandida, onde observou-se que ao aumentar a concentração de adsorbato 

aumenta-se também a porcentagem de remoção do corante pela perlita expandida, 

pois em concentrações de adsorbato baixas a razão entre o numero de moléculas 

por área específica disponível para adsorção de corante é mínima, 

consequentemente um aumento da concentração inicial de corante eleva a 

quantidade de corante adsorvida pela perlita expandida.  

Conclusão idêntica observada por Dogan et al (2004), ao fazer o estudo do 

efeito da concentração de azul de metileno no processo de adsorção em perlita 

expandida, citando ainda que este aumento da concentração de adsorbato 

causando um aumento da remoção do corante indica uma possibilidade de que há 

uma cobertura da monocamada na interface exterior do adsorvente pelo azul de 

metileno. Acemioglu (2005) também chegou à mesma conclusão, no tocante efeito 

da concentração de adsorbato em perlita expandida.  
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A Figura 37 mostra as fotografias obtidas após 20 min de adsorção para a 

concentração de maior remoção (2,0x10-4 mol/L) com 63,74 % de remoção da cor. 

 

Figura 37- Fotografias da solução de negro de eriocromo T 2,0x10
-4

 mol/L após 20 min de tratamento 

 
Fonte: AUTORA 

           

             Neste estudo também é possível notar-se que mesmo em pH 5 e fazendo o 

uso de diversas concentrações de negro de eriocromo T, ainda não é possível 

observar-se um estado de equilíbrio de adsorção, consequentemente, 

impossibilitando a aplicação das isotermas de adsorção e o estudo da cinética de 

adsorção, provavelmente por motivos já citados anteriormente. 

 

 

5.3.1.5 Efeito do pH no processo de adsorção 

 

Como já citado anteriormente, o pH é um dos parâmetros mais relevantes no 

processo de adsorção, porque as propriedades da superfície do adsorvente e a 

estrutura do adsorbato podem ser afetadas e alterar a eficiência do processo de 

remoção do adsorbato através do tratamento em questão. 

Uma mudança no pH da fase aquosa pode afetar o processo de adsorção 

em função do seu efeito na carga da superfície do adsorbato ou no grau de 

ionização. À medida que o pH da fase aquosa diminui, a superfície sólida irá se 

tornar mais positiva ou menos negativa em função da adsorção de sítios 

carregados de prótons da solução, acarretando no aumento na adsorção de 

anions e a diminuição da adsorção de cátions. O inverso ocorre quando se 

aumenta o pH da solução. 

  A influência do pH da solução de negro de eriocromo T foi investigada em três 

valores de pH: 3,0; 5,0 (pH natural da solução aquosa de negro de eriocromo T) e 



86 
 

10,0. A Figura 38 mostra a curva de porcentagem de remoção da cor do corante ao 

variar-se o pH da solução de corante na faixa supracitada ao longo do tempo. 

Investigou-se o efeito do pH no processo de remoção para duas concentrações de 

corante: a mais alta concentração (2,0x10-4 mol/L) e a mais baixa (3,5x10-5 mol/L).  

 

Figura 38 - Influência do pH no processo de remoção da cor do negro de eriocromo T 
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Fonte: AUTORA 
 
 
 

             Obteve-se como resultado que o processo de adsorção é bem mais eficaz 

quando o pH da solução é alterado para faixa mais ácida, precisamente, no valor de 

pH 3 para as duas concentrações estudadas, chegando a remover-se 100 %  da cor 

do corante (6,62 mg/g) em uma concentração de negro de eriocromo T 3,5x10-5 

mol/L em pH 3. Esta remoção máxima ocorreu em 40 minutos de adsorção.  

 Em meio alcalino (pH 10) não obteve-se um bom resultado de remoção da 

cor do corante. O valor máximo de remoção da cor para este pH foi de 28,50 % em 

15 minutos de adsorção para concentração de 2,0x10-4 mol/L.  

A remoção eficaz do negro de eriocromo T em pH 3 pela perlita modificada 

com ortofenantrolina é resultado de uma interação ácido-base entre o adsorbato e o 

adsorvente, já que em meio muito ácido o negro de eriocromo T encontra-se na 

forma azo/protonada com interações entre os grupos sulfônicos (protonados) do 
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corante e os sítios básicos da perlita modificada com ortofenantrolina. Portanto, a 

acidez do meio é um fator importante, influenciando as interações entre adsorvente 

e adsorbato no que diz respeito às interações eletrostáticas. Um maior detalhamento 

do efeito do pH na extensão da adsorção já foi relatada anteriormente neste 

trabalho. 

      Estes resultados demonstram que quanto mais ácido estiver à solução de 

negro de eriocromo T mais eficiente o processo de remoção da cor por adsorção 

com perlita modificada com ortofenantrolina. 

           As fotografias representadas na Figura 39 mostra o processo de remoção da 

cor ao longo do tempo para a concentração máxima de corante e a mínima, usadas 

neste estudo, onde fica claramente evidente que no meio alcalino (pH 10) a remoção 

é mínima, e em pH ácido (pH 3) a remoção é máxima para ambas concentrações. 

 

. 

 

 
a) 2,0x10

-4
 mol/L 

 

 

 

Fonte: AUTORA 

 

 

Figura 39 - Fotografias do ensaio de adsorção usando concentração de negro de eriocromo T 
de: (a) 2,0 x10

-4
 mol/L, pH 3 e 10 respectivamente, e (b) 3,5x10

-5
 mol/L, pH 3 e 10 

respectivamente 
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b) 3,5x10
-5

 mol/L 

 

 

 

 

Fonte: AUTORA 

 

 

5.3.2 Processo de remoção da cor do negro de eriocromo T em um efluente 

real 

5.3.2.1 Remoção do negro de eriocromo T em pH 10 (efluente com pH natural) 

 

O estudo do percentual de remoção do negro de eriocromo T em um efluente 

real foi analisado. A Figura 40 mostra a curva de Q versus o tempo de contato (a) e 

a curva de porcentagem de remoção do corante (b) em função do tempo em pH 10. 

O gráfico foi obtido usando o valor das médias aritméticas das porcentagens de 

remoção do negro de eriocromo T para as duplicatas dos ensaios de adsorção. 
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Figura 40 - Curva de porcentagem de remoção da cor versos o tempo para o efluente real em pH 10 
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Fonte: AUTORA 

 

 

               Para este teste de adsorção observou-se que houve remoção mínima do 

corante no pH natural do efluente. A Tabela 6 mostra os resultados obtidos para este 

ensaio de adsorção.  
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Tabela 8 - resumo das porcentagens de remoção para o efluente real em pH 10 

 

  
Remoção da cor (%) 

 
 
 
 

 

Tempo 

(minutos) 

 

Ensaio 1 

 

Ensaio 2 

Média 

aritmética 

5 5,34 5,03 5,19 

10 3,08 3,12 3,10 

15 1,16 1,38 1,27 

20 5,98 6,20 6,09 

30 5,15 5,27 5,21 

40 4,04 3,87 3,96 

50 8,09 8,15 8,12 

60 6,96 6,73 6,85 

Fonte: AUTORA 

       

           Nota-se que a porcentagem de remoção do negro de eriocromo T nestas 

condições é pouco significante, atingindo um máximo de 8,12 % (equivalente a 1,73 

mg/g de remoção). Essa escassa remoção do corante em pH 10, cujo valor é o 

natural do efluente, já era esperada já quem em meio muito alcalino a perlita 

modificada com ortofenantrolina não é tão eficaz, como já foi visto nos testes 

preliminares com o efluente sintético.  

Em pH 10 os dois hidrogênios fenólicos ionizáveis presentes na estrutura 

química do negro de eriocromo T serão desprotonados, não havendo então, prótons 

disponíveis na estrutura química do corante para interagirem com os sítios básicos 

da ortofenantrolina. Assim, ocorrerá uma repulsão entre as moléculas de adsorbato 

e os sítios ativos do adsorvente.  

           A Figura 41 mostra as fotografias do processo de adsorção do efluente real 

em pH 10, na qual pode-se visualmente observar que não houve uma significante 

remoção da cor do corante neste ensaio de adsorção.  
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Figura 41 - Fotografias do ensaio de adsorção para o efluente real em pH 10 

 

Fonte: AUTORA 

 

5.3.2.2 Remoção do negro de eriocromo T no efluente real em pH 3 

 

             O estudo do percentual de remoção do negro de eriocromo T no efluente 

real em meio ácido se fez necessário, uma vez que em pH 10, valor de pH natural 

do efluente, não houve remoção significativa do corante pelo adsorvente, fato 

também evidenciado nos testes de adsorção com o efluente sintético.  

            Na Figura 42 (a) é apresentada a curva de Q em função do tempo e (b) 

mostra a curva de remoção da cor do negro de eriocromo T versus o tempo, onde 

também se utilizou os valores da média aritmética da porcentagem de remoção, 

visto que este experimento também foi feito em duplicata.  
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Figura 42 - Curva de Q em função do tempo (a) e porcentagem de remoção da cor versos o tempo 

para o efluente real em pH 3 (b) 
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Fonte: AUTORA 

                

              A Tabela 7 resume os resultados obtidos para este ensaio de adsorção. 

Pelos dados expressos nessa Tabela, pode-se afirmar que houve uma remoção 

favorável do negro de eriocromo T em pH 3 no efluente estudado, usando a perlita 

expandida modificada com ortofenantrolina, alcançando 100,00 % de remoção da 

cor do corante (correspondente a 22,88 mg/g)  em 30 minutos de tempo de contato. 
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Tabela 9 - Resumo das porcentagens de remoção para o efluente real em pH 3 

 

 

           

 

                   

 

      

 

 

 

 

 

             

Fonte: AUTORA 

 

              

             O resultado apresenta a mesma justificativa informada para o efluente 

sintético, onde em pH 3, o grupo sulfônico presente na estrutura química do negro 

de eriocromo T será devidamente protonado, aumentando ainda mais seu caráter 

ácido, sendo então, mais atraído e também interagindo mais facilmente com a 

superfície da perlita expandida modificada com ortofenantrolina,  já que mais prótons 

estão disponíveis para serem doados aos sítios básicos do agente modificante. A 

Figura 43 mostra as fotografias dos ensaios de adsorção para cada tempo de 

contato. Através destas imagens fica evidente o processo de remoção da cor do 

negro de eriocromo T no efluente real em pH 3.  

 

 

             Remoção da cor (%) 

 

Tempo (min) 

 

Ensaio 1 

 

Ensaio 2 

Média 

aritmética 

(%) 

5 92,89 93,00 92,95 

10 93,03 93,42 93,23 

15 90,88 91,32 91,10 

20 91,74 91,18 91,46 

30 100,00 100,00 100,00 

40 96,64 96,12 96,38 

50 93,14 93,28 93,21 

60 91,39 91,46 91,43 
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Figura 43 - Fotografias do ensaio de adsorção com efluente real pH 3 

 

Fonte: AUTORA 

 

 

 

5.4 ESTUDO DA DEGRADAÇÃO NATURAL DO CORANTE AO LONGO DO 

TEMPO 

 

           Com intuito de se determinar o tempo de vida e, consequentemente, estudar 

a sua estabilidade de cor frente a duas diferentes condições de temperatura e 

armazenamento de uma solução aquosa de negro de eriocromo T, procedeu-se o 

estudo da decomposição espontânea de sua cor ao longo do tempo (8 semanas), 

previamente descrita na metodologia experimental deste trabalho. 

          A Figura 44 mostra a curva de diminuição da cor do negro de eriocromo T nos 

dois sistemas estudados: armazenamento em temperatura ambiente (a) e 

refrigerador (b). 
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Figura 44 - Diminuição da cor do corante ao longo de 8 semanas: (a) armazenamento em 

temperatura ambiente e (b) armazenamento em refrigerador 
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Fonte: AUTORA 

 

             Pode-se concluir que o corante negro de eriocromo T, em uma solução 

aquosa, apresenta-se bem resistente, quanto a sua cor ao longo do tempo estudado. 

Neste aspecto o corante mostrou-se apresentar menor estabilidade de sua cor ao 

ser armazenado em temperatura ambiente, apresentando apenas 1,65 % de 

diminuição de cor. 

             Já para o armazenamento em refrigerador teve-se 1,13 % de diminuição da 

cor ao longo das 8 semanas estudadas. O corante apresentou, em ambas as 

situações, um patamar de estabilidade de cor após a quinta semana de estudo, 

havendo apenas uma sucinta perda de coloração ao longo das demais semanas.  

          Portanto, o negro de eriocromo T mostrou ter ótima estabilidade, frente a 

ambas condições de armazenamento, sendo então um corante persistente e 

relativamente estável no meio aquoso, fazendo-se então justificada a necessidade 

de técnicas e materiais aptos a removerem este tipo de contaminante do meio a qual 

se encontra inserido. 
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5.5 ANÁLISES TERMOGRAVIMÉTRICA (TG) DO ADSORVENTE PÓS-ENSAIO DE 

ADSORÇÃO 

 

             O material adsorvente resultante dos ensaios de adsorção, das cinco 

diferentes concentrações de corante: 2,0x10-4, 1,5x10-4, 1,0x10-4, 3,5x10-5 e 3,0x10-5 

mol/L (efluente sintético) e o efluente real (pH 3 e 10, 2,0x10-4 mol/L), foram 

submetidos ao estudo de análise térmica, com intuito de observar-se o 

comportamento e as características dos eventos térmicos que ocorreram nos 

materiais adsorventes após estes serem saturados com o negro de eriocromo T. A 

Figura 46 mostra todas as curvas TG obtidas durante este estudo. 

 

Figura 45 - Curva TG do adsorvente pós-adsorção com diversas concentrações de corante 
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Fonte: AUTORA 
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            Para as curvas termogravimétricas dos materiais adsorventes pós-ensaios de 

adsorção com o negro de eriocromo T nota-se que para todos os ensaios com 

efluente sintético, os eventos térmicos de perda de massa foram semelhantes ao 

observar-se o aspecto das curvas TG. Mas para os ensaios com efluente sintético 

onde a concentração de negro de eriocromo T usada foi mais elevada (2,0x10-4 e 

1,5x10-4 mol/L) observa-se uma maior perda de massa (6,86 e 6,04 %, 

respectivamente). 

            Este processo é esperado já que se usando uma maior concentração de 

corante no ensaio de adsorção mais saturado estará o adsorvente com estas 

moléculas, consequentemente, maior será a perda de massa observada na curva 

TG.  

 Como na decomposição do negro de eriocromo-T não ocorre perda de massa 

total na temperatura de estudo, conforme já observado anteriormente, não foi 

possível relacionar os dados obtidos por Termogravimetria com a porcentagem de 

remoção calculada utilizando a Espectroscopia de absorção molecular na região-UV 

vis. 

           Os ensaios de adsorção feitos com menor concentração de corante no 

efluente sintético mostraram-se ter comportamentos semelhantes na ocorrência dos 

eventos térmicos. A perda de massa ocorre de forma consecutiva entre a etapa de 

desidratação e decomposição do material. A Tabela 10 resume todos os dados 

obtidos para este estudo. 
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Tabela 10 – Resumos dos dados obtidos a partir da curva TG do adsorvente pós-adsorção 

 

Fonte: AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMOSTRA 

 

CONCENTRAÇÃO 

DE CORANTE 

USADO NA 

ADSORÇÃO (mol/L) 

 

CARACTERÍSTICAS 

DOS EVENTOS 

TÉRMICOS 

 

PERDA 

DE 

MASSA 

TOTAL 

(%) 

 

 

RESÍDUO 

FINAL (%) 

 
Efluente 
sintético 

 

2,0x10-4 

Perdas de massa 

lentas e consecutivas 

 

6,86 

 

93,14 

 
Efluente 
sintético 

 

1,5x10-4 

Perdas de massa 

lentas e consecutivas 

 

6,04 

 

93,96 

 
Efluente 
sintético 

 

1,0x10-4 

Perdas de massa 

consecutivas 

 

4,04 

 

95,96 

 
Efluente 
sintético 

 

3,5x10-5 

Perdas de massa 

consecutivas 

 

4,36 

 

95,64 

 
Efluente 
sintético 

 

3,0x10-5 

Perdas de massa 

consecutivas 

 

3,52 

 

96,48 

 
Efluente 
real pH 3 

 

2,0x10-4 

Perda de massa lenta 

com patamar de 

estabilidade térmica 

 

4,43 

 

95,57 

 
Efluente 

real pH 10 

 

2,0x10-4 

Perda de massa lenta 

com patamar de 

estabilidade térmica 

 

3,06 

 

96,94 
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6 CONCLUSÕES 

 

No presente estudo, realizou-se o estudo da remoção do negro de eriocromo 

T usando a perlita expandida modificada com ortofenantrolina, através da técnica de 

adsorção.  

Pelas técnicas de caracterização foi possível observar mudanças nas 

características do adsorvente, atribuídas a presença da ortofenatrolina, 

principalmente por DRX e IV. 

           Pelas análises de DRX observou-se reflexões referentes à ortofenantrolina na 

perlita expandida modificada com a mesma, sendo que a perlita expandida sem 

modificação consiste em um aluminossilicato amorfo. Por meio da análise de IV 

observou-se um aumento na intensidade e um minucioso alargamento da banda de 

absorção referente à deformação axial da ligação O-H dos grupos silanóis da perlita 

(Si-OH). Sendo assim, um indicativo que houve uma interação entres os grupos 

sensíveis e passíveis a sofrerem interação química (grupos silanóis) da pelita 

expandida com os sítios básicos de Bronsted da ortofenantrolina.  

No estudo do tempo de equilíbrio, na faixa de tempo estudada (5 a 230 min) 

não foi possível observar a existência de um tempo de equilíbrio, provavelmente 

atribuída ao tipo de interação entre o negro de eriocromo T e a perlita expandida 

modificada com ortofenantrolina, sendo uma interação de origem superficial entre os 

sítios ácidos do corante e os sítios básicos da ortofenantrolina, incorporada na 

superficie da perlita, fazendo com que haja uma rápida dessorção das moléculas de 

corante dos sítios ativos do adsorvente, não havendo então um equilíbrio, ou seja, a 

taxa de adsorção de moléculas na superfície do adsorvente não se iguala taxa de 

dessorção das moléculas. 

No estudo de efeito da concentração inicial do adsorbato, no caso 2,0x10-4 

mol/L em pH natural (pH 5), obteve-se o maior valor de porcentagem de remoção da 

cor do negro de eriocromo T, com 63,74 % de remoção em 20 minutos de contato. 

Observou-se que o aumento da concentração inicial do corante, favoreceu a um 

aumento da porcentagem de adsorção pela perlita modificada com ortofenantrolina, 

pois em concentrações de adsorbato baixas a razão entre o numero de moléculas 

por área específica disponível para adsorção de corante é mínima, 

consequentemente um aumento da concentração inicial de corante eleva a 
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quantidade de corante adsorvida pela perlita expandida (DOGAN et al (2004), 

ACEMIOGLU (2005)). 

Na avaliação do efeito da variação do pH da solução de negro de eriocromo T 

no processo de adsorção, concluiu-se que quanto mais ácido o meio, maior a 

porcentagem de remoção do corante, sendo isso resultado de uma interação ácido-

base entre o adsorbato e o adsorvente, já que em meio muito ácido o negro de 

eriocromo T encontra-se na forma azo/protonada com interações entre os grupos 

sulfônicos (protonados) do corante e os sítios básicos da perlita modificada com 

ortofenantrolina. Na faixa ácida com pH 3, atingiu-se 100 % de remoção da cor do 

negro de eriocromo T para concentração de 3,5x10-5 mol/L. Em pH alcalino a 

remoção do corante foi mínima, de apenas 28, 50 % de remoção da cor.  

       No estudo da remoção do negro de eriocromo T no efluente real empregou-se 

as condições otimizadas através do estudo com efluente sintético. A remoção do 

corante em pH 10, ou seja, pH natural do efluente não foi significante alcançando-se 

o valor máximo de porcentagem de remoção da cor de 8,12 %, já em pH 3 obteve-se 

remoção de cor máxima de 100,00 % da cor, mais uma vez provando que o negro 

de eriocromo T interage melhor e eficazmente com o adsorvente em valores de pH 

ácido (pH 5 ou 3), mais precisamente em pH 3. 

               O estudo da degradação natural do corante foi avaliada e observou-se que 

sua a diminuição da cor foi muito minuciosa nas duas formas de armazenamento 

das soluções, refrigeração e ambiente, com 1,13 e 1,65 % de diminuição da cor do 

corante ao longo de 8 semanas de estudo, com patamar de estabilidade a partir da 

5° semana estudada. Assim o negro de eriocromo T é confirmado ser um corante 

estável e de difícil degradação ao longo do tempo no ambiente que se encontra. 

              O estudo realizado por Termogravimetria com as amostras da pós-adsorção 

com diversas concentrações de negro de eriocromo T mostrou que os ensaios que 

usaram menor concentração de corante tiveram menores perdas de massa, já que 

estão menos saturados com o corante, e assim, apresenta uma menor temperatura 

de decomposição térmica referente a presença das moléculas de negro de 

eriocromo T na perlita. Para uma maior concentração de corante no ensaio de 

adsorção, mais saturado estará o adsorvente com estas moléculas, e 

consequentemente, maior será a perda de massa observada na curva TG.  

           Os ensaios de adsorção feitos com menor concentração de corante no 

efluente sintético apresentram comportamentos semelhantes em relação aos 



101 
 

eventos térmicos. A perda de massa ocorre de forma consecutiva entre a etapa de 

desidratação e decomposição do material.  

           Sendo assim pode-se concluir que a perlita expandida (um aluminossilicato, 

naturalmente ácido) modificada com ortofenantrolina (uma base de Bronsted), 

consiste em um material exímio e eficaz na remoção de corantes do tipo ácido 

presente em soluções aquosas, nas condições mostradas neste estudo. E neste 

contexto também é validada a aplicação deste adsorvente na remoção desses tipos 

de corante (ácidos) de efluentes reais que os contenha, sob as condições 

observadas neste estudo científico. 
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