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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de utilização das argilas 

esmectitas, para remoção de cor de efluentes têxteis. Os experimentos foram realizados 

através de ensaios exploratórios/método de planejamento fatorial e fatorial fracionário, em 

que os fatores e os níveis são pré-determinados. As argilas esmectitas usadas foram 

originárias do pólo gesseiro da região do Araripe-PE, e o corante utilizado foi o Amarelo 

Reativo BF-4G 200%. A argila esmectita foi coletada e transportada para o Laboratório de 

Física de Solos da UFRPE, onde se realizou a sua preparação através de secagem ao ar, 

destorroamento e classificação em peneiras para, em seguida, submetê-la ao processo de 

adsorção. A partir da realização do planejamento fatorial 22 concluiu-se que os valores de 96, 

96,5 e 95,8%, correspondentes aos percentuais de remoção para as argilas esmectitas “in-

natura”, quimicamente e termicamente ativadas, respectivamente, e com quantidades 

adsorvidas de 4,80, 4,61 e 4,74 mg/g, para as três argilas, mostraram que os processos de 

ativação utilizados não aumentaram o poder de adsorção da argila esmectita. Os dados 

cinéticos ajustaram-se melhor à isoterma de Freundlich, com uma distribuição exponencial de 

sítios ativos e que se mostra superior à equação de Langmuir para adsorção de cátions e 

ânions pelas argilas. O modelo cinético que melhor se adequou aos resultados foi o modelo 

pseudo-segunda ordem. No estudo do planejamento fatorial 24-1, em concentrações de até 500 

mg/L se obtém elevados percentuais de remoção de cor (92,37, 90,92 e 93,40 %) e quantidade 

adsorvida (230,94, 227,31 e 233,50 mg/g) para as três argilas. Os dados cinéticos ajustaram-se 

bem às isotermas de Langmuir e Freundlich. O modelo cinético que melhor se adequou aos 

resultados foi o modelo pseudo-segunda ordem. 

 

 

Palavras chave: Adsorção, Corante, Amarelo Reativo BF-4G 200%, Argila Esmectita, 

Tratamento de efluentes. 
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ABSTRACT 

 

 This study aimed to evaluate the potential use of smectite clays for color removal of 

textile effluents. The experiments were performed by testing exploratory/planning method 

factorial and fractional factorial where the factors and levels are predetermined. The smectite 

clays were used originating from gypsum hub of the region Araripe-PE, and the dye used was 

Reactive Yellow BF-4G 200%. The smectite clay was collected and transported to the 

Laboratory of Soil Physics of UFRPE, where it held its preparation through air drying, lump 

breaking and classification in sieve to then submit it to the adsorption process. Upon 

completion of 22 complete factorial design it was concluded that the values of (96, 96,5 and 

95,8%) corresponding to the percentage of of removal for "in-kind", chemically and thermally 

activated, respectively and adsorbed amounts of (4,80, 4,61 and 4,74 mg/g) for three clays. 

Showed that the activation processes used did not increase the adsorption capacity of smectite 

clay. The kinetic data were best fitted to the Freundlich isotherm, with an exponential 

distribution of active sites and that shows above the Langmuir equation for adsorption of 

cations and anions by clays. The kinetic model that best adapted to the results was the pseudo-

second order model. In the factorial design study 24-1, at concentrations up to 500 mg/L 

obtains high percentage of color removal (92,37, 90,92 and 93,40%) and adsorbed amount 

(230,94, 227,31 and 233,50 mg/g) for three clays. The kinetic data fitted well to Langmuir 

and Freundlich isotherms. The kinetic model that best adapted to the results was the pseudo-

second order model. 

 

 

Keywords: Adsorption, dye, reactive yellow 4G BF-200%, smectite clays, treatment 

of effluents.
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H0       Taxa de adsorção inicial                                                                                       mg.g-1.h-1 

V        Volume da solução                                                                                                             L 
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“ Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança.”  
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1. Introdução geral 

 
 O grande centro têxtil do Brasil concentra-se nas regiões Sul e Sudeste com cerca de 

80% das indústrias instaladas, destacando-se o Estado de São Paulo, onde se situam cerca de 

30% desse parque industrial, conforme diagnóstico realizado pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior – MDICE (2006). As indústrias têxteis 

constituem fator de grande importância na economia brasileira e são agrupadas em três 

categorias principais de fibras: tecidos de algodão, de lã e sintéticos. Dessas fibras as mais 

utilizadas no Brasil são as de algodão, visto que dos 45 milhões de toneladas de fibras 

consumidas, mais de 50% são de algodão de acordo com Horstmann (1995). Isso se dá devido 

as suas excelentes características de absorção e uso, aliadas ao seu preço acessível. 

 O setor têxtil produz uma diversidade de produtos incluindo artigos de mesa, banho, 

cortinas, tapetes, lonas industriais, jeans, entre outros. Sendo cada um destes, produzidos de forma 

distinta. O perfil do setor se caracteriza por empresas de pequeno e médio porte, cujas tecnologias 

adotadas comparadas com as dos países desenvolvidos ainda necessitam implementar melhorias 

tecnológicas. São utilizados oxidantes, alvejantes à base de hipoclorito e processos de 

mercerização sem a devida recuperação da soda cáustica. Além disso, nota-se um uso excessivo 

de água nos processos, nos quais ainda se adotam na etapa de tingimento, equipamentos tipo 

Barcas, que se caracterizam como grandes consumidores de água. Os corantes utilizados para 

tingimento são predominantemente os reativos e à base de enxofre, que se caracterizam pelo alto 

grau de fixação. Esses corantes são ainda frequentemente associados ao sulfito de sódio e 

reoxidado com dicromato de potássio. Apesar deste cenário, vem se observando nos últimos anos 

uma tendência de instalação de empresas desse setor no Nordeste, atraídas pelos benefícios fiscais 

concedidos e menor custo de mão de obra, com destaque para os estados do Rio Grande do Norte, 

Ceará e Pernambuco (MDICE, 2006). 

 Quanto ao impacto ambiental provocado pelo setor, a geração de efluentes líquidos se 

constitui num parâmetro representativo como fator potencialmente poluidor. Além disso, é uma 

das tipologias industriais que mais consomem água em seu processo produtivo, como mencionado 

anteriormente. Segundo Bhaskanran (1973), para produzir 0,45 kg de tecido de algodão necessita-

se de 75 a 380 litros de água que, em sua maioria, são descartados como efluente. Os descartes de 

efluentes sem tratamento nas águas superficiais podem modificar a sua coloração natural e causar 

a formação de espumas na superfície de corpos hídricos. A espuma reduz a taxa de transferência 

do oxigênio através da superfície do rio e limita a capacidade de autodepuração da corrente, como 
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é o caso da espuma estável que se forma ao contato de tensoativos não iônicos com aniônicos na 

relação de 1 a 0,4 mg/L, de acordo com Gardiner & Borne (1978). 

 A fração de descarga dos efluentes facilmente biodegradáveis ocasiona diminuição do 

oxigênio dissolvido na água, extinguindo a vida aquática diretamente ou até os peixes mais 

susceptíveis aos efeitos tóxicos de outras substâncias. Os compostos tóxicos e metais pesados 

podem acumular-se em pequenas concentrações nos tecidos dos peixes e outros invertebrados 

aquáticos da cadeia alimentar, aumentando o nível tóxico da água nos rios. Apesar de seus efeitos 

serem observados em longo prazo, não deixam de ser perigosos, sendo na maioria das vezes mais 

difíceis e custosos de tratar. Observa-se também o efeito de eutrofização artificial nos corpos de 

água, ocasionado pelo descarte de efluentes ricos em fósforo e nitrogênio, os quais, 

consequentemente, modificam a população de algas e peixes, com o surgimento de novas espécies 

e desaparecimento de outras, provocando um esgotamento do nível de oxigênio dissolvido (OD) 

na água e sua consequente extinção. 

 Os corantes comerciais básicos, como trifenilmetano, fenacina e triacina, causam menor 

deterioração ambiental pela sua maior foto degradação ou perda de cor em solução que os 

corantes básicos modernos como os Azo, antraquinóides e outros que, contrariamente, perdem 

mais facilmente a cor sobre a fibra que em solução (CETESB, 1991; CEPIS, 1995).   

 Neste sentido, dependendo do porte das empresas, geralmente as grandes, e em 

decorrência de seu nível de conscientização ambiental, observa-se a implantação de sistemas de 

tratamento utilizando a via biológica, físico-química e muitas vezes a conjugação dos dois 

processos. Entretanto, apesar desses processos, quando bem implantados e operados, atenderem 

aos padrões legais de lançamento de efluentes em corpos hídricos, observa-se que alguns 

indicadores de poluição não são minimizados, como por exemplo, a cor. 

 Efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou 

indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às 

condições, padrões e exigências aplicáveis. Não será permitida a presença de corantes 

provenientes de fontes que não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e 

filtração convencionais [CONAMA (2005)]. Apenas por essa ótica, já se torna relevante o 

monitoramento da cor, contudo esse parâmetro, quando alterado num corpo receptor pelo 

lançamento de efluentes, provoca degradação ambiental considerável. Em função dessa 

interpretação duvidosa da legislação vigente, só recentemente os órgãos ambientais vêm se 

preocupando em atuar junto às indústrias têxteis, no sentido de que sejam também instalados 

sistemas de tratamento para remoção de cor dos efluentes. 

 No estado do Rio Grande do Norte empresas no Seridó são também destaques, são 556 

empresas formalizadas, que correspondem a 7,3% do total que existe no Estado. Um setor da 



Capítulo 1 – Introdução Geral                                                                                                                                  3 

 

Geraldo Martins Rodrigues Filho, setembro/2012.                                            Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN                      
 

economia potiguar que vem crescendo e ganhando espaço em todo o Brasil. São as 

confecções, que tem ajudado, e muito, no desenvolvimento do estado e na geração de 

empregos. Seja no interior ou na região metropolitana de Natal, muitas delas estão se 

instalando e produzindo artigos, vendidos por todo o Brasil e até para o exterior, de acordo 

com Silva (2012).  

 Em Pernambuco, atualmente um dos grandes problemas enfrentados pelo órgão ambiental 

é a poluição hídrica provocada pelo lançamento de efluentes das indústrias têxteis, em especial 

àquelas localizadas na região do Agreste, no pólo de confecções localizado nos municípios de 

Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Essas empresas enquadram-se na tipologia de 

pequenas tingidoras industriais, que prestam serviços às diversas confecções de jeans espalhadas 

pelos municípios. O problema ambiental agrava-se à medida que esses efluentes são descartados 

em corpos hídricos da região, responsável pelo abastecimento de água dos municípios citados, o 

que vem acarretando problemas de qualidade de água para o abastecimento, elevando de certa 

forma o custo da empresa de saneamento responsável pelo abastecimento. Por outro lado, o Sertão 

do Araripe defronta-se com outro problema ambiental sério, causado pela disposição inadequada 

do resíduo gerado na exploração da gipsita, uma argila esmectita, a qual vem sendo disposta nas 

áreas de lavra das mineradoras daquela região, em especial no município de Ipubi, em função de 

não se ter encontrado alternativas econômicas viáveis para o reaproveitamento desses resíduos. 

 A adsorção pode ser enunciada, de maneira bastante simplificada, como um processo 

no qual uma substância líquida ou gasosa fica retida à superfície de um sólido. È a adesão de 

moléculas de um fluido (o adsorvido) a uma superfície sólida (o adsorvente); o grau de adsorção 

depende da temperatura, da pressão e da área da superfície dos sólidos porosos. Existem muitas 

aplicações para o processo de adsorção: tratamento de resíduos industriais, remoção de corantes 

para recuperação de solventes, filtros e outros. As argilas apresentam viabilidade técnico-

econômica decorrente dos seus potenciais de adsorção que, associados as suas 

disponibilidades, as tornam adsorventes de baixo custo.  

 Alguns processos adotados por empresas para remoção da cor são eficientes do ponto de 

vista técnico, entretanto algumas vezes economicamente inviáveis, para a realidade do setor têxtil 

do nordeste do Brasil. Leão (1999), avaliando o uso de tratamento convencional para remoção de 

cor em efluentes de indústrias têxteis de médio porte, observou uma expressiva eficiência de 

remoção com o uso do tratamento físico-químico através da floculação com sulfato de alumínio, 

atingindo um nível adequado que não comprometeu a qualidade do corpo receptor. 

Com o desenvolvimento da indústria têxtil e, considerando o seu potencial em causar 

danos ao meio ambiente, um dos grandes interesses dos pesquisadores da área ambiental é 

reverter à “causa de danos”. Eles propõem soluções através de mecanismos passíveis de 
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aplicação e que consigam reverter o estigma que acompanha a indústria têxtil no que diz 

respeito aos vários problemas ambientais com que a mesma se depara. 

Os corantes comerciais básicos, como trifenilmetano, fenacina e triacina, causam menor 

deterioração ambiental pela sua maior foto degradação com perdas de cor em solução, em 

contrapartida aos dos corantes básicos modernos como os Azo, antraquinóides e outros, que 

perdem mais facilmente a cor sobre a fibra (CETESB, 1991; CEPIS, 1995). 

Sabe-se que a cor é um parâmetro que quando alterado num corpo receptor pelo 

lançamento de efluentes, provoca degradação ambiental considerável. Só recentemente os 

órgãos ambientais vêm se preocupando em atuar junto às indústrias têxteis, no sentido de que 

sejam também instalados sistemas de tratamento para remoção de cor dos efluentes. 

Dependendo do seu nível de conscientização ambiental, observa-se nas grandes indústrias a 

implantação de sistemas de tratamento utilizando a via biológica, físico-química e muitas 

vezes a conjugação dos dois processos. Entretanto, apesar desses processos, quando bem 

implantados e operados, atenderem aos padrões legais de lançamento de efluentes em corpos 

hídricos, observa-se que alguns indicadores de poluição, não são minimizados, como por 

exemplo, a cor. 

 Em face deste panorama a adsorção pode se constituir em uma alternativa tecnológica 

extremamente importante, principalmente pela possibilidade do uso de adsorventes de baixo custo 

em processos de controle da poluição, visando além do abatimento da carga poluidora, a remoção 

de cor dos efluentes. Pretende-se, portanto, com os resultados obtidos, contribuir com 

informações técnicas e economicamente adequadas à manutenção e aperfeiçoamento de 

sistemas produtivos na área têxtil, nas questões que envolvam impactos ambientais, como a 

contaminação de corpos hídricos. Pretende-se, ainda, garantir a utilização sustentável dos 

recursos naturais, sem prejuízo ao aspecto sócio-econômico. Neste trabalho estudou-se a 

utilização de uma argila esmectita, resíduo de grande disponibilidade na região do Araripe do 

Estado de Pernambuco, como adsorvente em um processo de remoção de corante em efluente 

típico das lavanderias do município de Toritama–PE, através do método de adsorção em banho 

finito utilizando argila esmectita nas suas formas “in-natura” e ativada química e termicamente. 

Nesse contexto, este trabalho vem propor uma forma para avaliar o potencial de 

utilização das argilas esmectitas, como adsorventes, para remoção de cor de efluentes de 

indústria têxtil, estudando-se diferentes condições de pH, quantidade de NaCl e concentração 

de corante. Os objetivos específicos são: Identificar parâmetros e suas significâncias através 

do uso de planejamentos fatoriais, verificar a influência da ativação química e térmica da 
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argila no processo de adsorção, estabelecer um modelo cinético que melhor se ajuste aos 

resultados obtidos e determinar as isotermas de equilíbrio para a adsorção de corantes têxteis. 

O presente trabalho objetivou avaliar a utilização das argilas esmectitas, como 

adsorventes, para a remoção da cor de efluentes têxteis. Sendo os experimentos realizados 

através de ensaios exploratórios definidos em planejamentos fatoriais. As argilas esmectitas 

usadas foram originárias do pólo gesseiro da região do Araripe, e o corante utilizado foi o 

Amarelo Reativo BF-4G 200%. A argila esmectita foi coletada, acondicionada, etiquetada e 

transportada para o Laboratório de Física dos Solos da UFRPE onde se realizou a sua 

preparação, através de secagem ao ar, destorroamento e classificação em peneiras, para em 

seguida submetê-la ao processo de adsorção.  

Este projeto foi realizado em uma parceria da UFRN com a UFPE, contando com as 

experiências dos orientadores de ambas as instituições.  Neste primeiro Capítulo discute-se o 

uso do processo de adsorção como uma forma de minimizar os impactos ambientais gerados 

pelo descarte inadequado de efluentes, mostrando de forma resumida os objetivos do projeto, 

no Capítulo 2 são abordados os aspectos teóricos referentes ao trabalho, o Capítulo 3 relata o 

estado da arte, mostrando quando se deu início o estudo em questão até os dias de hoje. No 

Capítulo 4 são apresentados os materiais utilizados na pesquisa experimental bem como os 

métodos empregados. No Capítulo 5, apresentam-se os resultados, analisando-os e discutindo-

os sob diversos aspectos que os envolvem. No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões 

obtidas no trabalho. Constam ainda as referências bibliográficas citadas no texto e os anexos e 

apêndices. 
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2. Aspectos teóricos 

 

2.1. Perfil ambiental 

 

 O interesse no potencial poluidor que envolve os corantes têxteis é devido 

principalmente ao alto grau de toxicidade desses corantes, em sua grande maioria sendo 

considerados carcinogênicos. O grau de toxicidade de um efluente têxtil  apresenta-se na faixa 

entre 90 a 128 fdb (fator de diluição para foto-bactérias), de acordo com os resultados obtidos 

no PROJETO CPRH/GTZ (2001). O impacto ambiental provocado pelo setor, através da 

geração de efluentes líquidos, constitui-se como um fator representativo potencialmente 

poluidor. Além do mais, caracteriza-se como uma das tipologias industriais que mais 

consomem água em seu processo produtivo. 

Segundo Mckay (1980, 1981), para se produzir 0,45 kg de tecido de algodão 

necessitam-se de 75 a 380 L de água, que em sua maioria, são descartados, como efluentes 

sem tratamento, nos corpos de águas superficiais, podendo assim modificar a sua coloração 

natural. As alterações ocorridas num corpo receptor pelo lançamento de efluentes têxteis 

provocam uma degradação ambiental considerável, como a modificação da sua coloração e a 

formação de espumas na sua superfície. A espuma reduz a proporção do oxigênio transmitido 

através da superfície do rio e limita sua capacidade de autodepuração (Gardner & Borne, 

1978). 

As características dos efluentes gerados nos diversos processos têxteis variam de acordo 

com o tecido utilizado, emprego de corantes, processo de beneficiamento e tipo de 

equipamentos envolvidos (Zanoni & Carneiro, 2001). A descarga dos efluentes ocasiona 

diminuição do oxigênio dissolvido na água, extinguindo a vida aquática diretamente, com 

consequências sobre os peixes mais susceptíveis aos efeitos tóxicos    de suas substâncias. 

Os compostos tóxicos e os metais pesados mesmo em pequenas concentrações podendo 

acumular-se nos tecidos dos peixes e em outros invertebrados aquáticos da cadeia alimentar, 

aumentando o nível tóxico da água dos rios, apesar de seus efeitos serem observados a longo 

prazo, não deixam de ser perigosos, sendo na maioria das vezes mais difíceis e custosos de se 

detectar e tratar. 
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A indústria têxtil vem lançando, durante décadas, através de seus efluentes, milhares de 

toneladas de corantes orgânicos sintéticos, alta quantidade de surfactantes, sólidos dissolvidos 

e, possivelmente, metais pesados como Cr, Ni e Cu, em vertentes, rios, barragens, etc. 

Consequentemente, estes despejos vêm provocando nesses mananciais, o aumento na 

demanda química (DQO) e biológica (DBO) de oxigênio, elevação da acidez ou basicidade, 

causando prejuízos e problemas ambientais em todo mundo (Grau, 1991; Juang et al., 1996). 

No final da década de 90 o consumo total de corantes, apenas por estas indústrias, 

excedeu a marca dos 107 kg/ano e estima-se que 90% desse total são usados em tecidos. 

Consequentemente, cerca de 106 kg/ano de corantes são descartados em fluxos de água por 

indústrias têxteis, devido a perdas ocorridas durante o processo de fixação da tintura às fibras 

(Choy et al.,1999). 

Em Pernambuco um dos grandes problemas enfrentados pela Agência Estadual de Meio 

Ambiente - CPRH é a poluição hídrica, provocada pelo lançamento de efluentes das indústrias 

têxteis, merecendo destaque aquelas localizadas na região do Agreste, especificamente no 

pólo de confecções localizado nos municípios de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e 

Toritama. Essas empresas enquadram-se na tipologia de pequenas tingidoras industriais 

(Lavanderias). 

O problema ambiental agrava-se na medida em que os descartes desses efluentes são 

realizados em corpos hídricos da região. As Figuras 2.1 e 2.2.comprovam as consequências de 

tal ação. 

 

 

 

Figura 2.1. Lançamento de efluentes no rio Capibaribe. 
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Figura 2.2. Lançamento de efluentes no rio Capibaribe a montante da cidade de Toritama. 

 

 

Resultados obtidos através do Projeto de Cooperação Técnica Brasil/Alemanha, 

assinado entre a CPRH e a Entidade de Cooperação Alemã para o Desenvolvimento - GTZ, 

no qual foi estudada a tipologia têxtil em Pernambuco, através de uma metodologia 

participativa de avaliação ambiental do setor, geraram produtos, caracterizados no Relatório 

de Avaliação Ambiental e no Roteiro de Fiscalização e Licenciamento da Tipologia Têxtil. 

Em consulta ao setor de licenciamento da CPRH em fevereiro/2002, obteve-se a informação 

de que na cidade de Toritama-PE, existiam 53 empresas do setor têxtil, e apenas 1 (uma) 

possuia tratamento de efluente. Pode-se observar nas Figuras 2.3 e 2.4 do rio Capibaribe, o 

trecho que passa na cidade de Toritama. 
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Figura 2.3. Rio Capibaribe, trecho após a cidade de Toritama. 

 

 

 

 

Figura 2.4. Rio Capibaribe, trecho no centro da cidade de Toritama. 

 

 

 Uma atenção especial deve ser dada quando uma indústria têxtil descarta seus efluentes 

líquidos na rede municipal de esgotos, considerando que a presença de corantes pode afetar o 
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tratamento de esgotos, bloqueando a penetração da luz, que impedirá a fotossíntese e o 

desenvolvimento dos microorganismos (tratamento biológico) (Vazoller, 2001). 

A resolução CONAMA Nº 20/86 não fixa limites de cor para lançamento de efluentes, 

em razão disso, durante muitos anos se subestimou o impacto ambiental causado pelo 

lançamento de efluentes com níveis de cor elevados, descartando-se neste caso os efluentes 

têxteis. Muitas vezes a cor foi considerada como um caráter de natureza meramente visual e 

estética. Entretanto, ao se fazer uma análise mais apurada da referida resolução, observar-se-á 

que a mesma fixa limites para a cor como parâmetro de qualidade para a classificação das 

águas, determinando inclusive que nenhum efluente lançado num corpo receptor poderá 

alterar suas características de qualidade. Apenas por essa ótica, já se torna relevante o 

monitoramente da cor. Em função dessa interpretação duvidosa da legislação vigente, 

recentemente os órgãos ambientais vêm se preocupando em atuar junto às indústrias têxteis, 

no sentido de que sejam instalados sistemas de tratamento para a remoção de cor dos 

efluentes. 

O principal órgão fiscalizador em nível federal é o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que tem como principais 

atribuições exercer o poder de polícia ambiental; executar ações das políticas nacionais de 

meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao 

controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, 

monitoramento e controle ambiental; e executar as ações supletivas de competência da União 

de conformidade com a legislação ambiental vigente, conforme Lei nº 11.516, de 28 de agosto 

de 2007 (IBAMA, 2012). 

No estado de Pernambuco a Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH atua como um 

órgão fiscalizador. De acordo com a Lei Estadual 14.249, de 17 de dezembro de 2010, que 

dispõe sobre o licenciamento ambiental e infrações administrativas ambientais, ficam 

asseguradas, aos agentes da CPRH, a entrada e a permanência, pelo tempo que se tornar 

necessário, em estabelecimentos e propriedades públicos ou privados, quando do exercício da 

ação fiscalizadora (CPRH, 2012). 

Os processos de tratamento utilizados pela indústria têxtil são técnicas de tratamento 

fundamentadas em processos de coagulação, seguidos de separação por flotação ou 

sedimentação, apresentando uma elevada eficiência na remoção de material particulado. No 

entanto, a remoção de cor e compostos orgânicos dissolvidos mostram-se deficientes. Os 

processos de adsorção em carvão ativado apresentam uma eficiência significativamente 
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maior, contudo, em função da superfície química do carvão ser positiva, a adsorção de 

corantes de caráter catiônico é uma limitação bastante importante (Al-Degs et al., 2000). 

Além das desvantagens aqui assinaladas, é importante salientar que todos os processos 

anteriormente citados correspondem a sistemas não destrutivos. Embora o volume dos 

resíduos possa ser significativamente diminuído, a disposição final das fases sólidas continua 

sendo um problema sem solução.  

Em função destes inconvenientes, existe uma certa predileção pela utilização de 

processos que realmente possam degradar as espécies de interesse. Dentro do contexto dos 

processos destrutivos, cabe aos processos biológicos um lugar de destaque, principalmente em 

função da relativa facilidade encontrada na implementação de sistemas que operem em grande 

escala (Kunz et al., 2002). 

Os processos biológicos utilizados com maior frequência estão representados pelos 

sistemas de lodos ativados na Figura 2.5. 

 

 

 

Figura 2.5. Esquema de uma estação de tratamento de efluentes utilizando lodo ativado 

tipicamente empregada para tratamento de efluente têxtil (Metcalf & Eddy, 1991). 
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Este processo consiste na agitação dos efluentes na presença de microorganismos e ar, 

durante o tempo necessário para metabolizar e flocular uma grande parte da matéria orgânica 

(Bitton, 1994). Infelizmente, o processo apresenta o grande inconveniente de ser bastante 

susceptível à composição do efluente, além de produzir um grande volume de lodo. 

 

2.2. Tratamentos de efluentes têxteis 

 

 Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos no intuito de remover a coloração dos 

efluentes, especialmente os que contêm corantes. Alguns já usados em larga escala, não 

conseguem ter a eficiência que se deseja. Outros ainda em escala laboratorial, apresentam alto 

custo de implementação e manutenção (Hao; Kim & Chiang, 2000); (Vandevivere; Bianch & 

Verstraete, 1998); (Oles; Helmann & Lazar, 1995). Sendo assim, poucas técnicas têm sido 

implementadas em plantas de tratamento de efluentes. 

 O principal motivo para remoção de cor dos efluentes baseia-se na reutilização da água 

e dos corantes presentes nos banhos de tingimento. No caso dos corantes reativos, a 

reutilização não é viável devido à hidrólise sofrida pelos corantes durante o tingimento. 

Alguns ensaios foram dirigidos neste aspecto (Valldeperas; Crespi & Cegarra, 1996), 

(Gatewood, 1996) e (Yang & Haryslak, 1997). Destaca-se que foram obtidos poucos avanços 

neste aspecto, logo, o principal objetivo passa a ser a reutilização da água e poucos 

tratamentos conseguem atingí-lo. 

 

2.2.1. Processos biológicos 

 

 A maioria dos processos usados em tratamentos biológicos envolve biodegradação ou 

sorção, obtidos através de oxidação biológica por lodos ativados (Hao; Kim & Chiang, 2000). 

Através deste processo, a matéria orgânica solúvel e insolúvel presente no efluente é 

convertida em uma suspensão microbiana floculenta em tanques de aeração mecanizada por 

ar difuso. A massa biológica resultante é removida em um tanque de sedimentação. Parte da 

massa sedimentada é continuamente recirculada e a remanescente, retirada do sistema é 

desidratada e, dependendo do tipo de lodo, disposta em aterros sanitários (Eckenfelder, 1989); 

Silva (1995). 
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 O método é o mais utilizado devido à apreciável estabilidade, baixo custo de 

implementação e manutenção e alta eficiência na redução de matéria orgânica (Kermer & 

Richter, 1995), sendo a remoção de cor de efluentes contendo corantes reativos ineficiente, 

uma vez que estes apresentam estabilidade química, sendo recalcitrantes a degradação 

biológica (Koyuncu, 2002); (O’Neill et al., 1999). Além disso, por serem muito solúveis, 

pouco adsorvem na biomassa (Rettemer; Krull & Metzen, 1996); (Willmott; Guthrie & 

Nelson, 1998); (Arslan; Balcioglu & Bahnemann, 2000); (Nigam et al., 1996). Porém, não 

possuem efeito inibidor ao tratamento (Hobbs, 1989). 

 Outros fatores que podem ser considerados são a necessidade de pré-tratamento 

(equalização, neutralização, temperatura e pH) para diminuir qualquer choque ou inibição 

sofrida pelas bactérias, remoção prévia dos metais pesados (corantes complexos metálicos) 

que causem efeito inibidor nas bactérias e contaminam o lodo (Kermer & Richter, 1995). 

 Poucas espécies de bactérias são capazes de descolorir corantes residuais 

aerobicamente, seja por sistemas de lodos ativados ou biofilme (Hao; Kim & Chiang, 2000). 

Por isso, as pesquisas se direcionam a utilização de microorganismos anaeróbios, através de 

processos como lodo de digestão anaeróbia (Challenor et al, 2000), reator de leito empacotado 

bifásico (Talarposhti; Donnelly & Anderson, 2001), dois estágios de reatores aeróbios de 

fluxo ascendente – UASB (Chinwetkitvanich; Tuntoolvest & Panswad, 2000) e ainda 

misturas de culturas microbiológicas (Nigan et al., 1996). 

 Embora muitos organismos sejam capazes de quebrar grupos cromóforos de alguns 

corantes (com consequente descoloração) poucos são capazes de mineralizar corantes a CO2 e 

H2O. Além disso, qualquer degradação que por ventura ocorra é muito lenta e pode produzir 

moléculas menores e mais tóxicas do que os corantes originais (Talarposhti; Donnelly & 

Anderson, 2001); (Swamy & Ramsay, 1999). 

 Corantes em geral e corantes azo sofrem biodegradação primária e substancial em 

ambiente anaeróbio através de quebra redutiva de ligações azo em aminas aromáticas, tanto 

em meio extra-celular como intra-celular (Brown & Hamburger, 1987); (Hao; Kim & Chiang, 

2000). Corantes antraquinona, com estruturas mais complexas são menos suscetíveis a 

degradação. É muito difícil a mineralização de subprodutos, como aminas aromáticas, por 

processos anaeróbios. Sendo que, processos aeróbios são eficientes na degradação de aminas 

aromáticas primárias lipofílicas e, dependendo da estrutura, de aminas aromáticas 

sulfonatadas (Brown & Hamburger, 1987). É comum a integração de processos 

aeróbios/anaeróbios como, por exemplo, reator anaeróbio de leito fluidizado seguido por 
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sistema de lodos ativados (Hao; Kim & Chiang, 2000) ou reatores em bateladas sequenciais 

(Lourenço; Novais & Pinheiro, 2001); (Panswad; Iamsamer & Anotai, 2001). 

 Alguns fungos, devido à habilidade de degradar poluentes orgânicos recalcitrantes, 

têm sido usados na degradação ou biossorção de corantes com ótimos resultados de 

descoloração, como: Trametes versicolor (Swamy & Ramsay, 1999), Aspergillus foetidus 

(Sumathi & Manju, 2000), Phanerochaete chrysosporium (Swamy & Ramsay, 1999), 

Picnoporus sanguineus (Balan et al., 2001) e Pleurotus ostreatus (Rosolen et al., 2004). 

Pode-se observar a mineralização de alguns anéis aromáticos com grupos substituintes 

hidroxil, amino ou nitro por P. Chrysosporium (Hao; Kim & Chiang, 2000). 

 Nos últimos anos, tem havido muito interesse na degradação enzimática de corantes. 

Uma atenção especial têm sido dada a degradação das enzimas tirosinase (conhecida como 

polifenol oxidase, catecol oxidase ou monofenol oxidase) e peroxidase, capazes de remover 

grupamentos fenólicos e aminas aromáticas, normalmente presentes nas moléculas dos 

corantes (Cammarota & Coelho, 2001). Enzimas ligonolíticas, produzidas a partir de culturas 

de fungos, de composição branca, como a Lacase obtida a partir de T. versicolor, tem sido 

igualmente estudadas, sendo que as mesmas são mais eficazes na forma imobilizada do que 

livre na remoção de cor de corantes reativos, desde que recebam tratamento fotoquímico 

prévio (Peralta-Zamora et al., 2002); (Peralta-Zamora et al., 2003). 

  

2.2.2. Processos químicos 

 

 Os processos químicos abrangem o maior número de tratamentos, os principais 

seguem descritos. 

 

2.2.2.1. Coagulação/floculação 

 

 Juntamente com o processo biológico de lodos ativados, os processos de 

coagulação/floculação/decantação são os mais comumente utilizados em processos 

encontrados no tratamento de efluentes têxteis, sendo utilizados como pré, pós ou tratamento 

principal. Estes processos são utilizados na remoção da matéria orgânica, material coloidal, 

turbidez, metais pesados e em alguns casos, na remoção de cor. 



Capítulo 2 – Aspectos Teóricos                                           16 

 

Geraldo Martins Rodrigues Filho, setembro/2012.                                            Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN                      
 

 O processo consiste na desestabilização ou neutralização das cargas elétricas do 

material coloidal através de coagulantes químicos (sais de ferro e alumínio). Em seguida, os 

colóides neutralizados se agregam como resultado de sucessivos choques promovidos por 

agitação suave. Para que o pH se mantenha estável e adequado ao coagulante usado, são 

adicionadas substâncias alcalinas [Ca(OH)2, NaOH, Na2CO3]. A eliminação da cor se dá pela 

adição de floculantes (polieletrólitos – polímero orgânico como a poliacrilamida, sílica, 

carvão ativado em pó, terras diatomáceas, alginatos, amidos, etc.), devido à formação de sais 

básicos insolúveis dos íons capazes de produzir cor. Segue-se então a precipitação (Lagunas 

& Lis, 1998). Durante a precipitação, os corantes ficam presos nos macroflóculos formados, 

precipitando juntamente com o material coloidal. 

 Corantes reativos, por serem altamente solúveis, dificilmente são removidos por 

coagulação convencional (Peres & Abraão, 1998); (Kuns et al, 2002). Porém, as utilizações 

de polímeros catiônicos têm apresentado bons resultados na remoção desses corantes. 

Koprivanac et al. (1992) verificaram que quantidades ótimas de floculante podem remover a 

cor de modo satisfatório, enquanto que dosagens excessivas retomam o corante a solução. 

Golob; Vinder & Simonic (2005) acrescentaram, além dos polieletrólitos um agente anti-

espumante em pH próximo ao neutro e obtiveram completa remoção de cor em banhos 

residuais de tingimento de algodão e nylon. Segundo Yu et al. (2002), os bons resultados 

conseguidos com polieletrólitos se devem as interações energéticas entre o corante e o 

floculante orgânico (grupos amino dos floculantes reagem com o ácido sulfônico dos corantes 

gerando –NH3
+SO3

-– ou =NH+SO3
— em condições ácidas, com pequenas quantidades de 

pontes de hidrogênio entre as moléculas) e hidrofóbicas, que ligam as moléculas do corante 

fortemente ao floculante com consequente remoção de cor. Assim, quanto maior o número de 

grupos de ácidos sulfônicos ou carboxílicos no corante, maior a ligação do corante com o 

floculante e maior é a remoção de cor; igualmente, quanto maior o número e o volume de 

grupos hidrofóbicos, maior a interação do corante com o floculante (Yu et al., 2002). 

 Para atingir níveis aceitáveis de cor (até 80% de cor removida) o processo de 

coagulação é frequentemente combinado com outras técnicas, principalmente lodos ativados, 

mas o custo e a geração de lodos são maiores (Crespi, 2002); (Kuns et al., 2002). Essa é a 

combinação mais usada na Alemanha (Gahr; Hermanutz & Oppermann, 1994), onde o lodo 

requer incineração. Também na França, muitas indústrias utilizam essa combinação 

(Marmagne & Coste, 1996), porém, os valores obtidos estão acima dos limites estabelecidos. 

Souza et al., (2004) utilizaram a precipitação de FeO(OH) (“goethita”) seguida de 
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fotocatálise. A precipitação removeu entre 5 e 50% dos corantes reativos presentes na solução 

e a utilização do UV na presença do precipitado permitiu a descoloração superior a 80%. 

 Como desvantagens deste processo, Kermer & Richter (1995) apresentam: 

necessidade de ensaios preliminares para verificar as dosagens e condições de operação para 

cada tipo de efluente; altas dosagens de produtos químicos (excesso de floculantes catiônicos 

pode levar a um alto nível de nitrogênio no efluente); os produtos usados são tóxicos aos 

peixes, pouco degradáveis e inibem a nitrificação em tratamentos biológicos posteriores, 

apresentam alta geração de lodo e consequente disposição. 

 

2.2.2.2. Flotação 

 

 Semelhante a coagulação, é obtida através da adição de sulfato de alumínio ou cloreto 

férrico como floculante e um polímero como coadjuvante. Estes produtos podem ser 

adicionados na tubulação de entrada do flotador, juntamente com o ar comprimido. As bolhas 

de ar, aderindo à superfície das partículas floculadas, aumentam seu empuxo, provocando a 

ascensão das mesmas a superfície líquida, da qual são removidas. De acordo com Silva 

(1995), em pH neutro podem se obter bons níveis de redução de DBO, da temperatura, de 

metais e, em alguns casos, de remoção de cor, chegando a atingir níveis aceitáveis (Perkins, 

1996). 

 Para a remoção de corantes reativos, assim como ácidos, diretos e dispersos, os 

polímeros usados são catiônicos (Reife, 1992). 

 Os inconvenientes deste processo são os mesmos apresentados no processo de 

coagulação/floculação descrito anteriormente. 

 

2.2.2.3. Cloração 

 

 A cloração é um processo oxidativo, muitas vezes aplicado na remoção de cor, por ser 

o cloro ou o hipoclorito de sódio já usados no beneficiamento têxtil. O processo é considerado 

eficiente na remoção de cor e redução de DQO de efluentes contendo corantes azo (Reife, 

1992). Corantes reativos e ácidos são prontamente destruídos, entretanto, corantes diretos 

reagem mais livremente (Reife, 1992) enquanto que corantes dispersos permanecem 

inalterados (Hao; Kim & Chiang, 2000). 
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 O maior problema da técnica de cloração são as reações indesejáveis que continuam 

havendo após o tratamento, o hipoclorito pode degradar quimicamente corantes gerando 

organoclorados, como a cloroanilina, clofenóis, cloronitrobenzenos e dimetilanilina em 

concentrações de até 200 mg/L. Embora possam ser realizadas técnicas de descloração, não há 

garantias de que estes compostos tóxicos possam ser eliminados (Sarasa et al., 1998). Apesar 

disso, e na falta de legislação mais restrita a respeito, muitos países continuam usando, 

inclusive o Brasil. Na Tailândia, Kao et al. (2001) fizeram um estudo em 10 indústrias têxteis, 

das quais 7 utilizaram hipoclorito de sódio a fim de alcançar os limites aceitáveis de cor. 

Nestas indústrias, a combinação de tratamentos físico-químicos e biológicos é utilizada e o 

hipoclorito é adicionado em excesso na floculação, coagulação ou no ponto de descarga. O 

teor do cloro residual não é monitorado. 

 

2.2.2.4. Processos de oxidação avançada 

 

 Definem-se processos de oxidação avançada como sendo aqueles em que o radical 

hidroxila (●OH) participa como principal agente oxidante. Aqui se enquadram a ozonização, 

os processos com peróxido de hidrogênio, a sonólise e a fotocatálise heterogênea (Beltrame, 

2006). 

 

2.2.2.5. Ozonização 

 

 O ozônio é um poderoso agente oxidante (E0 = 2,08 V), se comparado com outras 

substâncias como o peróxido (E0 = 1,78 V) e cloro (E0 = 1,36 V) (Kuns et al., 2002); 

(Strickland & Perkins, 1995). Quando em contato com o efluente, o ozônio reage com 

compostos orgânicos presentes decompondo-os. A reação pode ocorrer de forma direta ou 

indireta, através do radical hidroxila (●OH) gerado na decomposição do ozônio, o qual possui 

poder oxidante superior (E0 = 2,08 V). O mecanismo da reação pode ser por abstração do 

oxigênio, transferência de elétrons ou adição radicular (Kuns et al., 2002). 

 A descoloração é rápida. Segundo Keqiang; Perkins & Reed (1994), um banho 

residual contendo 200 mg/L de uma mistura contendo três corantes reativos pode apresentar 

93% de remoção de cor em 5 minutos (com 160 mg/L de ozônio) e 99% de remoção de cor 

após 15 minutos (com 480 mg/L de ozônio). Entretanto, o ozônio não é seletivo na reação 
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com as moléculas do corante e grande quantidade do gás é necessária para obter a 

descoloração necessária, principalmente se o efluente tiver alto teor de matéria orgânica. 

 O método é muito efetivo para corantes solúveis em água, como os reativos, mais 

pouco eficaz para os corantes dispersos, pois a descoloração é lenta e requer altas 

concentrações de ozônio (Keqiang; Perkins & Reed, 1994). 

 Vários trabalhos utilizando soluções de corantes puros indicam pouca redução da 

DQO após o tratamento. Segundo Vandevivere; Bianchi & Verstraete (1998), sub-produtos 

produzidos pela ozonização, tais como ácidos carboxílicos e aldeídos, são responsáveis pela 

pouca redução da DQO e substancial aumento da DBO. Porém, esta redução não ocorre em 

efluente real (Strickland & Perkins, 1995). 

 Resultados mais positivos são obtidos através de combinações com outros processos, 

quando o tratamento com ozônio é seguido pelo de lodos ativados, obtém-se redução de 

compostos solúveis mais eficaz, embora o efluente apresente maior turbidez (Carrieri; Jones 

& Broadbent, 1991); (Kermer & Richter, 1995). Embora, se utilizado antes do processo de 

lodos ativados, os subprodutos potencialmente biodegradáveis produzidos pelo ozônio seriam 

subsequentemente degradados (Hao; Kim & Chiang, 2000). Faria; Órfão & Pereira (2005) 

compararam o tratamento com reator utilizando ozônio, carvão ativado e ozônio/carvão 

ativado obtendo completa descoloração com ozônio e maior redução de COT com a mistura 

ozônio/carvão ativado. 

 Alguns estudos mostraram a viabilidade da reutilização da água após a ozonização: 

Ciardelli & Ranieri (1998) reutilizaram um efluente real tratado com ozônio no tingimento de 

cores claras obtendo um bom resultado; Vandevivere; Bianchi & Verstraete (1998) descrevem 

os resultados obtidos em planta-piloto utilizando coagulação/floculação, lodos ativados 

seguido por ozonização, obtendo 70% de reuso de água; Senthilkumar & Muthukumar (2006) 

reutilizaram um efluente contendo corante reativo tratado com ozônio por 3 vezes com bons 

resultados, mesmo em tonalidades claras. 

 O maior inconvieniente do método é a não mineralização do corante. Peralta-Zamora 

et al. (1999) utilizaram o ozônio na descoloração de um corante reativo (antraquinona) e, 

embora tenha ocorrido completa descoloração após 5 minutos, não foi observada degradação 

efetiva. De acordo com Kuns et al. (2002) muitos estudos de degradação com ozônio estão 

relacionados com o aumento da toxicidade devido aos intermediários da reação. Isso 

provavelmente se deve a presença de N, Cl e S nas moléculas do corante que, ao ser 

degradado, resultam em metabólicos que podem ser mais tóxicos que o corante original 

(Cooper, 1993). 



Capítulo 2 – Aspectos Teóricos                                           20 

 

Geraldo Martins Rodrigues Filho, setembro/2012.                                            Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN                      
 

2.2.2.6. Peróxido de hidrogênio 

 

 O peróxido de hidrogênio quando usado isoladamente, não possui poder oxidante 

suficiente para destruir poluentes de difícil oxidação, como os corantes. Entretanto, quando 

ativado pela adição de sais de ferro solúvel (Fe2
+), radiação ultravioleta ou ozônio produz 

radical hidroxil, com poder oxidante muito superior (Beltrame, 2006). 

. 

H2O2/Ozônio 

 Neste processo, a remoção de cor obtida pelo ozônio é otimizada devido à maior 

geração de radicais hidroxil. O tempo de reação diminui, a descoloração obtida é maior, 

especialmente com corantes dispersos, e obtêm-se considerável redução da DQO (Keqiang; 

Perkings & Reed, 1994); (Strickland & Perkins, 1995). 

 

H2O2/Fe2+ ou Reagente de Fenton 

 Quando o corante é tratado com peróxido em meio ácido (pH 3-4) usando sais de ferro 

como catalisador, imediatamente forma-se radicais hidroxil. Esses radicais, não são seletivos 

e degradam os compostos orgânicos presentes no efluente. Após a degradação, o efluente é 

neutralizado com hidróxido de sódio ou cal, gerando grande quantidade de sólidos. Estes 

sólidos, auxiliados pelos íons Fe2+ coagulam, devendo ser separados por decantação, flotação 

ou centrifugação (Kermer & Richter, 1995); (Hao; Kim & Chiang, 2000); (Rearick; Farias & 

Geottesch, 1997). 

 Pode-se obter completa ou quase completa descoloração, boa redução de DQO e da 

toxicidade do efluente com este tratamento, mais a eficiência depende da formação final do 

floco. Corantes catiônicos não coagulam, enquanto os corantes ácidos, diretos e reativos 

geralmente coagulam, porém com flocos de baixa qualidade que não se depositam bem 

(Sauer, 2002); (Hao; Kim & Chiang, 2000). 

 A maior desvantagem do método é a geração de lodo, disposição e custo dos produtos 

químicos (Sauer, 2002); (Strickland & Perkins, 1995). Entretanto, Vandevivere; Bianchi & 

Verstraete (1998) descrevem uma variação do reagente de Fenton, a qual utiliza peróxido de 

hidrogênio ativado por íons ferrosos à alta temperatura. Desta forma, uma concentração 

relativamente baixa de íons ferrosos é suficiente para a remoção da cor sem formação do lodo. 
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A desvantagem desta variação é a não remoção dos metais pesados. A eficiência do processo 

pode ser aumentada ainda mais pela utilização de radiação UV (Hao; Kim & Chiang, 2000). 

 

H2O2/Ultravioleta 

 É um dos métodos oxidativos mais ativos e possui algumas vantagens em relação ao 

reagente de Fenton, uma vez que a reação não está limitada ao pH ácido, não apresenta 

residual de ferro ou lodo (Reife, 1992); (Strickland & Perkins, 1995).  

 A luz pode ser usada para oxidar compostos orgânicos e corantes, mais apenas a 

incidência da radiação UV não é suficiente a efluentes com alta intensidade de cor (Reife, 

1992). O uso de H2O2 na presença de UV permite a fácil descoloração de alguns corantes 

reativos, básicos, diretos e ácidos com pH 5 com cerca de 95% de remoção de cor (Hao; Kim 

& Chiang, 2000). A ação catalítica da radiação UV baseia-se em dois efeitos: os corantes e 

compostos insaturados absorvem a energia da luz, levando-os a um estado mais excitado e 

reativo; paralelamente, o peróxido é ativado pela luz formando radicais hidroxil em alta 

concentração. A descoloração é acompanhada pela redução de DQO e COT, podendo chegar 

a mineralização dos corantes (Kermer & Richter 1995); (Hao; Kim & Chiang, 2000). 

 A descolorização é mais rápida que a mineralização dos compostos orgânicos. 

Georgiou et al. (2002) aplicaram o método em soluções de corantes reativos e em um efluente 

real. As soluções apresentaram completa descoloração após 20-30 minutos de irradiação, 

porém a destruição dos anéis aromáticos com redução de 80% do COT foram obtidas após 

120 minutos. Em efluente real a descoloração foi obtida após 1 hora de irradiação e 90% dos 

anéis aromáticos juntamente com 70% da DQO foram removidos após 2 horas. Os principais 

fatores limitantes do processo são: capacidade limitada do reator e os altos custos 

operacionais (Arslan; Balcioglu & Bahnemann, 2000). 

 A grande vantagem do método é a mineralização dos compostos orgânicos, evitando 

assim uma segunda fonte de poluição. Entretanto, de acordo com Sauer (2002), dependendo 

dos materiais presentes na solução no início do tratamento da descoloração, alguns sub-

produtos como metais, ácidos inorgânicos, ácidos orgânicos e aldeídos podem ser formados. 

Devido a isso, Huang; Lin & Shu (1994) utilizaram o processo H2O2/UV após o tratamento 

com ozônio, obtendo completa redução da cor e remoção de 90% do COT. 

 Kurbus; Marechal & Voncina (2003) compararam a eficiência dos processos 

H2O2/Fe2+, H2O2/UV e H2O2/O3 no tempo de descoloração, absorbância, DQO e COT de seis 

soluções de diferentes corantes reativos e verificaram que os três métodos apresentaram 
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completa descoloração, sendo que o menor tempo para a descoloração foi obtido pelo 

reagente de Fenton, enquanto que a menor DQO foi conseguida pelo processo H2O2/UV. O 

COT apresentou pouca redução para todos os métodos avaliados, sugerindo a não 

mineralização dos componentes da solução. 

 

2.2.2.7. Fotocatálise heterogênea 

  

 Este processo apresenta algumas vantagens em relação H2O2/UV: mais rápido, 

econômico e mais facilmente aplicável em plantas de tratamento (Vandevivere; Bianchi & 

Verstraete, 1998). 

 O princípio da fotocatálise heterogênea envolve a ativação de um semicondutor 

(geralmente TiO2 ou ZnO, Fe2O3, ZnS, SrTiO3) por luz solar ou artificial. Um semicondutor é 

caracterizado por uma banda de valência (onde vacâncias são geradas) e uma banda de 

condução (geradora de elétrons) sendo a região entre elas chamada de “bandgap”. A absorção 

de fótons com energia superior a de “bandgap” resulta na promoção de um elétron da banda 

de valência para a banda de condução com geração concomitante de uma lacuna (h+) na banda 

de valência. Os pares de elétrons e vacâncias (e- e h+) migram para a superfície da partícula 

resultando em sítios oxidantes e redutores. Os sítios oxidantes são capazes de oxidar uma 

variedade de compostos orgânicos até completa mineralização enquanto que os redutores 

reduzem as espécies presentes sobre a superfície do óxido (Sauer, 2002); (Kabra; Chaudhary 

& Sawhney, 2004). 

 O método é bastante eficiente, mas a irradiação deve ser prolongada para evitar sub-

produtos residuais, ou formar novos compostos coloridos (Hao; Kim & Chiang, 2000). A 

velocidade da descoloração depende da concentração do efluente: quanto mais diluído, mais 

rápida a descoloração (Arslan; Balcioglu & Bahnemann, 2000). Outros fatores limitantes são: 

necessidade de fontes artificiais de radiação, dificuldade de penetração da radiação no meio 

da reação, dificuldade na separação dos fotocatalizadores por serem finas suspensões e 

dificuldades na implementação dos sistemas contínuos em larga escala (Kunz, 2002). 

 Moraes; Freire & Duran (2000) avaliaram a eficiência do processo catalítico, 

ozonização e a combinação destes em efluentes contendo corante reativo, baseados na 

remoção de COT, cor e toxicidade. Após 60 minutos de tratamento o processo catalítico 

(TiO2/UV) apresentou 90% redução de cor e 50% de remoção de TOC, a ozonização removeu 

60% da cor, mais a remoção do COT foi desprezível; a combinação dos dois processos obteve 
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quase completa descoloração, e redução de 60% de TOC, obtendo assim os melhores 

resultados. Nos três processos, a toxicidade (expressa como inibição da respiração microbiana 

de culturas de (Escherichia Coli) apresentou redução superior a 50%. 

 Peralta-Zamora et al. (1999) avaliaram o processo UV/TiO2, ozonização e enzimático 

(usando lignina peroxidase de Phanerochaete chrysosporium). O método enzimático removeu 

apenas 30% da cor; a ozonização descoloriu o efluente, mais não mineralizou o corante, 

enquanto que a foto-oxidação (usando lâmpadas de 125 W, pH 7, 100 mg/L de TiO2 ou ZnO 

com oxigênio) obteve completa mineralização e descoloração após 60 minutos. 

 

2.2.2.8. Sonólise 

  

 Trata-se de uma técnica relativamente nova, o processo envolve reações químicas 

iniciadas pela implosão do meio aquoso em meio de bolhas de cavitação induzidas por ultra-

sons (Beltrame, 2006). 

 Os ultra-sons são ondas capazes de desenvolver pressões negativas na água. Caso 

essas ondas tenham poder suficiente para superar as forças de ligação intermoleculares das 

moléculas de água, a coesão do meio líquido será quebrada, originando microbolhas (bolhas 

de cavitação). A partir daí, essas microbolhas crescem rapidamente até atingirem um tamanho 

crítico, resultando em uma implosão. O colapso da bolha de cavitação libera energia sob a 

forma de calor e pressão, provocando a homólise das moléculas de água e produzindo 

espécies reativas como: ●H, ●OH, H2O2 (Arruda, 2005). 

 Vinodgopal et al. (1998) utilizaram a técnica para descoloração do corante Reactive 

Black 5 em solução saturada de oxigênio. O processo durou 6 horas, com mineralização de 

65% do corante. Como em outros processos oxidativos, pode haver geração de sub-produtos. 

 

2.2.2.9. Oxidação por ar úmido 

 

 O método refere-se à oxidação do material orgânico ou inorgânico presente no 

efluente a elevadas temperaturas (150-250°C) e pressões (0,35-1,4 MPa) utilizando oxigênio 

puro a alta pressão, peróxido ou ar comprimido. O oxigênio a altas temperaturas possui forte 

poder oxidante e a alta pressão mantém a água no estado líquido, catalisando a reação (Reife, 

1992); (Vandevivere; Bianchi & Verstraete, 1998). 
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 O processo se aplica a uma ampla quantidade de material oxidável, produtos tóxicos e 

corantes até completa mineralização. É indicado para substâncias problemáticas concentradas 

que requerem uma disposição (Vandevivere; Bianchi & Verstraete, 1998). Como 

desvantagem, o processo apresenta um alto custo operacional, principalmente se aplicado a 

grandes volumes, como é o caso de efluentes têxteis. 

 

 2.2.2.10. Redução 

 

 Muitos corantes são suscetíveis a redução. Para isso são usados agentes redutores 

como: dióxido de tiouréia, borohidreto de sódio, sulfoxilato de zinco, íon ferroso, e, de modo 

especial hidrossulfito de sódio (Reife, 1992). 

 A redução dos corantes azos é rápida mas, em alguns casos, resulta em aminas 

aromáticas carcinogênicas. Em corantes do tipo antraquinona, a redução pode ser reversível. 

Corantes reativos podem apresentar remoção de cor entre 69% e 99% (Kermer & Richter, 

1995). 

 O tratamento é pouco usado e deve ser acompanhado por outro tratamento 

subsequente, como a adsorção em carvão ativado ou lodos ativados, uma vez que os produtos 

da degradação reativa possuem grande afinidade pelo lodo ou são degradados aerobicamente 

(Kermer & Richter, 1995). 

 Uma desvantagem do processo, além da formação de aminas aromáticas é a 

contaminação do efluente por sulfito ou sulfato. 

 

2.2.2.11. Troca iônica 

 

 O processo envolve a remoção de íons do efluente, mantendo-os presos sobre uma 

superfície sólida através de forças eletrostáticas. Para isso são utilizadas resinas sólidas 

ligadas a grupos funcionais iônicos solúveis (Beltrame, 2006). 

 A troca iônica é pouco utilizada no tratamento de efluentes coloridos, mas pode ser 

aplicada no tratamento de efluentes contendo corantes iônicos. Corantes reativos podem ser 

removidos com índices de até 98% (Karcher; Kornmüller & Jekel, 2002) enquanto que 

corantes dispersos não são removidos com o tratamento. 
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 A principal vantagem do tratamento é a regeneração da resina, porém efluentes com 

altas concentrações saturam a resina rapidamente e o custo dos solventes orgânicos utilizados 

na regeneração é alto. 

 

2.2.2.12. Extração por pares iônicos 

 

 O método é apresentado por Kermer & Richter (1995). Nesse estudo foi utilizada uma 

amina de cadeia longa e um solvente inerte (hidrocarboneto alifático) como agente extrator 

orgânico (insolúvel em água) que, misturado a um efluente proveniente de um banho de 

exaustão de tingimento com corantes aniônicos, provoca a separação das fases. A fase aquosa 

se torna incolor e a fase orgânica colorida.  

 Para que a extração ocorra, é necessário que o corante possua pelo menos um grupo 

SO3
- e o meio seja ácido (pH 1,5-5). Desta forma corantes do grupo SO3

- reagem com a forma 

protonada da amina, formando pares iônicos lipofílicos, que migram para a fase orgânica. 

 A fase orgânica pode ser restaurada e ser reutilizada repetidas vezes e, então, deve ser 

disposta. Corantes igualmente podem ser reciclados, exceto corantes reativos. O método é 

aplicado a corantes reativos, ácidos, diretos e complexos metálicos 1:1 e 1:2. 

 

2.3. Processos eletroquímicos 

 

 O método tem como princípio a passagem de uma corrente elétrica através de 

eletrodos resultando diferentes reações químicas. De acordo com estas reações, que variam 

conforme as condições utilizadas, como variações de anodo/catodo e agentes adicionais, 

muitos processos podem ser desenvolvidos, tais como eletrocoagulação, eletroflotação e 

eletroredução (Beltrame, 2006). 

 Na eletroflotação, a oxidação ocorre no anodo, onde o metal insolúvel (Fe) é 

dissolvido e os íons do metal migram para a solução atuando como agente coagulante. No 

catodo ocorre a redução com produção de H2. As bolhas de hidrogênio liberado atuam como 

agente de flotação, carregando as partículas coloidais e suspensas para a superfície (Hao; Kim 

& Chiang, 2000). 
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 Silva (1995) obteve redução do violeta escuro para azul claro translúcido de 70% de 

redução de DQO por eletroflotação enquanto que Ciardelli & Ranieri (1998), utilizando uma 

célula com eletrodos alternados de Fe e Al, obtiveram de 80-100% de remoção da cor, 70-

90% de redução da DQO e sensível redução de cloretos e sulfatos. Segundo esses autores, o 

processo possui aspectos positivos, como: áreas relativamente pequenas para instalação e 

custos operacionais inferiores ao processo convencional de lodos ativados. Porém, a remoção 

do material floculado deve ser bem realizada, para estabelecer a relação custo/benefício 

correta na implementação em escala industrial. 

 A eletrocoagulação consiste na criação de flocos de hidróxidos metálicos no efluente a 

ser tratado por eletrodissolução de anodos solúveis. Após a adsorção dos poluentes solúveis 

ou coloidais no coagulante, ocorre a sedimentação. O processo é fortemente influenciado pela 

corrente e pelo tempo da reação (Alinsafi et al., 2005).  

 Alinsafi et al. (2005) obtiveram 90-95% de descoloração e redução de DQO entre 30-

36% de uma solução de corante reativo. Em efluente real de tingimento de algodão/poliéster e 

utilizando uma planta piloto de coagulação/eletrólise/lodos ativados, Lin & Peng (1996) 

obtiveram total descoloração e 50% de redução de DQO. 

 Tanto na eletrocoagulação como na eletroflotação, a formação de lodo e a não 

mineralização dos corantes são as principais desvantagens dos processos. 

 O mecanismo de eletrooxidação não está ainda totalmente esclarecido, mas admite-se 

que os poluentes orgânicos sejam oxidados por agentes oxidantes como: O3, H2O2, O2 e ●OH, 

gerados no anodo. O processo requer muita energia e, portanto, alto custo. De acordo com 

Shen et al. (2005), os custos podem ser reduzidos se o peróxido de hidrogênio produzido no 

catodo por redução for aproveitado, aumentando o poder oxidante do tratamento e reduzindo 

os custos com energia em 50%. 

 A eletroredução de compostos orgânicos pode acontecer por meio da transferência 

direta de elétrons do catodo para o substrato ou indiretamente via um mediador, catalisando a 

reação com o catodo e transferindo o elétron para o composto, gerando nele um radical ânion 

(Oliveira et al., 2003). Utilizado no tratamento de efluente contendo corante reativo do tipo 

antraquinona, o processo foi lento com remoção de cor de 60% (Carneiro et al., 2004). 

 Uma variante do processo eletroquímico é o fotoeletroquímico e consiste na 

percolação da solução a ser tratada, através de um reator eletrolítico, onde o anodo, revestido 

com óxidos metálicos, permanece sob a incidência de radiação UV. De acordo com Bertazzoli 

& Pelegrini (2002), as velocidades de degradação observadas são até uma ordem de grandeza 
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maior, quando comparadas com a soma daquelas resultantes da aplicação dos processos 

individuais. 

 O aspecto negativo do processo eletroquímico, em geral, está relacionado as 

dificuldades operacionais de implementação do método a nível industrial, uma vez que 

envolvem grandes investimentos em equipamentos e energia (Vaghela et al., 2005). 

 

2.4. Extração por microemulsão 

 

 São sistemas auto-organizados, possuem uma série de propriedades que os tornam 

atrativos quanto à reatividade química, estudos físico-químicos e uma ampla variedade de 

aplicações tecnológicas, farmacêuticas e biológicas. Em processos de separação, e de modo 

especial na extração, sua eficiência tanto na capacidade como na velocidade de separação tem 

sido documentada por inúmeros trabalhos de pesquisa desenvolvidos mundialmente 

(Beltrame, 2006). 

 

2.5. Processos físicos 

 

 Os principais processos físicos empregados são: filtração por membranas e adsorção.  

 

2.5.1. Filtração por membranas 

 

 É um processo no qual o tamanho dos poros possui dimensões moleculares. Nele, o 

fluxo de alimentação é tangencial à membrana, que o separa as duas correntes: concentrado e 

permeado. De acordo com o tamanho dos poros, as membranas se dividem em quatro classes: 

microfiltração (capazes de reter membranas coloidais dissolvidas com dimensões entre 100-

1000 nm de diâmetro); ultrafiltração (separam moléculas grandes e solúveis, como polímeros, 

com dimensões entre 1-100 nm); nanofiltração (utilizada na separação de substâncias 

orgânicas, sais dissolvidos e íons divalentes de íons monovalentes, sendo as dimensões dos 

poros de 1 nm); osmose reversa (retém moléculas neutras solúveis ou íons menores que 1 nm) 

(Beltrame, 2006). 
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 Na remoção de corantes reativos, normalmente a nanofiltração é utilizada. A 

membrana retém o corante, mais permite a passagem do sal presente no banho de tingimento. 

Dessa forma é possível reciclar o sal e a água. O corante retido deve ser disposto. Com esse 

processo, Erswell; Brouckaert & Buckçey (1998) obtiveram 90% de reciclagem da água e do 

sal de um efluente de tinturaria da áfrica do Sul. Keqiang; Perkins & Reed (1994) através da 

nanofiltração e osmose reversa concentraram o corante presente no banho de tingimento 

descartado e nas águas de lavagem. Segundo Woerner; Farias & Hunter (1996), a redução 

pode chegar até 96%, através de uma sequência de ultrafiltração e osmose reversa, aplicadas 

em águas de lavagem, reduzindo o volume do concentrado para 2%. 

 Uma restrição ao processo é a presença de altas concentrações de sal no efluente 

devido à formação de aglomerados de corantes, que poderiam levar ao entupimento das 

membranas (Koyuncu, 2002). 

 Além da reciclagem do permeado, é possível recuperar até 70% da energia se a 

filtração ocorrer no efluente ainda quente, uma vez que as membranas são resistentes a altas 

temperaturas (Knudsen & Wenzel, 1996). 

 Outras variantes do processo têm sido desenvolvidas, como o bioreator de membranas. 

Neste sistema, compostos coloidais e de cadeias longas lentamente degradáveis, que não 

podem atravessar a membrana, permanecem longo tempo no biorreator, sendo degradados por 

microorganismos. Ensaios em escala piloto apresentam redução de DQO de 90-97%, DBO 

90-95% e cor acima de 90% (Crespi, 2002). 

 Os maiores problemas enfrentados pelo processo são: disposição do concentrado; 

entupimentos provocados por incrustação na membrana provocados por contaminantes 

orgânicos e bacteriológicos (“fouling”) ou depósitos de camadas alcalinas e sílica inorgânica; 

vida útil da membrana; excesso de salmoura diluída; produtos químicos incompatíveis; 

necessidade de pré-filtros e pré-tratamento e, principalmente, alto custo de instalação e 

manutenção (Vandevivere; Bianchi & Verstraete, 1998). 

 

2.5.2. Adsorção 

 

 O fenômeno da adsorção é conhecido desde o século XVIII, quando se observou que 

certa espécie de carvão retinha em seus poros grandes quantidades de vapor d’água, o qual era 

liberado quando submetido ao aquecimento. Nas últimas décadas, com o avanço das 

pesquisas e do conhecimento na área, bem como o acentuado desenvolvimento registrado na 
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petroquímica, a adsorção passou a ser utilizada como uma operação unitária importante dentro 

da engenharia química. Atualmente, a adsorção é aplicada em processos de purificação e 

separação, apresentando-se como uma alternativa importante e economicamente viável em 

muitos casos (Valente, 2012). 

 Exemplos mais comuns de tais processos são os chamados processos de purificação, 

em que se utiliza geralmente uma coluna de leito fixo empacotada com adsorvente para 

remover umidade de uma corrente gasosa, ou ainda remover impurezas de uma corrente 

líquida, como por exemplo, de um efluente industrial. Quando os componentes a serem 

adsorvidos estão presentes em baixas concentrações e possuem baixo valor agregado 

geralmente não são recuperados. A separação de misturas em duas ou mais correntes, 

enriquecidas com espécies as quais se deseja recuperar é uma aplicação mais recente dos 

processos adsortivos e vem desenvolvendo-se muito nos últimos anos devido à capacidade 

destes processos realizarem separações importantes em situações em que a destilação 

convencional se revela ineficiente ou onerosa. 

 Desta forma, a adsorção está intimamente ligada à tensão superficial das soluções e a 

intensidade deste fenômeno depende da temperatura, da natureza e da concentração da 

substância adsorvida (o adsorbato), da natureza e estado de agregação do adsorvente (o sólido 

finamente dividido) e do fluido em contato com o adsorvente (o adsortivo). Considerando-se 

que a tensão superficial é um fenômeno de superfície, então a influência do soluto na tensão 

superficial de uma solução dependerá da maior ou menor concentração deste soluto na 

superfície da solução. Quanto maior a presença de soluto na superfície da solução, menor a 

tensão superficial da solução e mais facilmente o soluto será adsorvido pelo sólido. Se for o 

inverso, quanto menor a concentração do soluto na superfície da solução, maior a tensão 

superficial e dificilmente o soluto será adsorvido pelo sólido. Desta forma, quanto maior for a 

tendência de um soluto em diminuir a tensão superficial, maior será a tendência do mesmo em 

se dirigir à superfície da solução (Valente, 2012). 

 Na prática, porém, não se faz necessária a presença de um sólido adsorvente para que 

se possa dizer que está havendo adsorção. O fato do soluto ter a capacidade de diminuir a 

tensão superficial da solução em relação à do solvente puro já faz com que ele possua 

tendência espontânea de dirigir-se para a superfície da solução, e só esse simples fato já 

caracteriza o fenômeno de adsorção. Diz-se então que o soluto está sendo adsorvido pela 

superfície da solução. Sendo a adsorção um fenômeno essencialmente de superfície, para que 

um adsorvente tenha uma capacidade adsortiva significante, deve apresentar uma grande área 

superficial específica, o que implica em uma estrutura altamente porosa. 
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 As propriedades adsortivas dependem do tamanho dos poros, da distribuição do 

tamanho dos poros e da natureza da superfície sólida. Os adsorventes mais utilizados em 

escala industrial atualmente são o carvão ativado, a sílica-gel, a alumina ativada e as peneiras 

moleculares. Os chamados adsorventes amorfos – carvão ativado, sílica-gel e alumina – 

apresentam áreas específicas entre 200-1000 m2/g, e uma faixa de distribuição de tamanho de 

poros bem ampla, enquanto que as peneiras moleculares, por serem materiais cristalinos, 

apresentam um tamanho de poro de ordem de grandeza molecular definido pela estrutura 

cristalina, e que praticamente não varia. Quanto ao tamanho dos poros, estes podem 

classificar-se em três categorias, conforme sugere a IUPAC: Microporos possuem diâmetros < 

2 nm, Mesoporos possuem diâmetros entre 2 e 50 nm e Macroporos possuem diâmetros > 50 

nm. 

 

Sílica-gel: É formada quando um silicato solúvel é neutralizado por ácido sulfúrico, retirando-

se a água, um sólido poroso é obtido. Sua composição química pode ser expressa como 

SiO2.nH2O. Sua principal aplicação industrial, como adsorvente, é a retirada de umidade de 

correntes gasosas, mas também foi utilizada na separação de compostos aromáticos de 

parafínicos e naftênicos no processo Arosorb. 

 

Alumina ativada: É constituída de óxido de alumínio e é comumente obtida da bauxita 

(Al2O3.3H2O). Sua aplicação industrial mais importante também é na desidratação de 

correntes gasosas e em algumas purificações específicas de correntes líquidas. 

 

Peneiras Moleculares: A grande maioria das peneiras moleculares são zeólitas, termos que 

praticamente eram sinônimos até o surgimento de outros tipos de peneiras moleculares como 

as alumino-fosfatadas e as peneiras moleculares de carvão. Zeólitas são alumino-silicatos de 

estrutura cristalina e porosa, de ocorrência natural ou sintetizadas em laboratório. A estrutura 

cristalina das zeólitas é formada pela união de tetraedros de SiO4 e AlO4 que formam 

poliedros característicos. Estes poliedros arranjam-se tridimensionalmente dando origem a 

poros de dimensões moleculares e uniformes. Como o grupo AlO4 apresenta excesso de 

cargas negativas, a estrutura é compensada eletronicamente por íons positivos. As diferentes 

configurações tridimensionais e a presença de diferentes cátions de compensação determinam 

uma grande quantidade de tipos de zeólitas, cada uma com seu diâmetro de poro 

característico. 
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 O surgimento e posterior desenvolvimento deste tipo de material possibilitou um 

grande impulso nos processos de separação por adsorção, uma vez que apresentam um 

tamanho de poro bem definido, podendo o material ser seletivo à adsorção de uma espécie 

cujo tamanho da molécula é da mesma ordem de grandeza dos poros. A aplicação das zeólitas 

como catalisadores de seletividade molecular data de 1960, mas foi após a formulação da 

zeólita sintética ZMS-5 que muitas novas aplicações surgiram, tais como a conversão do 

metanol para gasolina, o craqueamento seletivo de n-parafinas e a separação de isômeros de 

xilenos, além de outras aplicações na biotecnologia, indústria farmacêutica e engenharia 

ambiental. Muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos recentemente objetivando desenvolver 

peneiras moleculares para aplicações específicas. A possibilidade de ajustar as dimensões dos 

microporos e/ou as propriedades químicas das zeólitas amplia o espectro de possíveis usos, 

tanto como catalisadores, como agentes de separação altamente seletivos (Valente, 2012). 

 

Carvão ativado: É um dos primeiros adsorventes conhecidos e um dos mais utilizados 

atualmente. Pode ser produzido de várias maneiras e suas características vão depender da 

matéria prima utilizada e da forma de ativação. Geralmente é produzido pela decomposição 

térmica de material carbonáceo seguido pela ativação com vapor ou dióxido de carbono em 

temperaturas elevadas. Sua superfície possui afinidade com substâncias de caráter orgânico, 

conferindo-lhe sua principal aplicação atual, a descontaminação de água destinada ao 

consumo humano. Utilizando-se de técnicas modernas de ativação é possível produzir um 

novo material chamado peneira molecular de carvão – um carvão ativado com estreita 

distribuição de tamanho de poros, na faixa observada nas peneiras moleculares. Uma 

utilização em larga escala destas peneiras moleculares de carvão é na separação de gases. 

 Entre todos os adsorventes o carvão ativado é o mais utilizado, inclusive 

industrialmente. Entretanto, é pouco eficaz na remoção de corantes reativos. São altamente 

solúveis (Kermer & Richter, 1995), e muitos estudos foram realizados, tal como Soares 

(1998), que estudou a capacidade de adsorção do carvão mineral ativado por pirólise; Al-Degs 

et al. (2000), que verificaram o efeito da química da superfície do carvão ativado; Khraisheh 

et al. (2002), que verificaram a cinética da adsorção e Rozzi et al. (1999), que descrevem a 

utilização da adsorção com o carvão ativo após o tratamento com lodos ativados e ozônio, 

obtendo uma remoção de cor de 36-51%. 

 A adsorção com carvão ativado representa alto investimento pela dificuldade de 

dessorção do mesmo. Na busca de maior capacidade de adsorção, possibilidade de dessorção 

e menor custo, muitos outros adsorventes têm sido utilizados: quitosana (Kimura et al., 1999); 
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(Wu; Tseng & Juang, 2000); (Wong et al., 2003); quitina (Longhinotti et al., 1998); diatomita 

(Al-Ghouti et al., 2003); alunita calcinada (Ozacar & Sengil, 2003), resina de troca iônica 

(Karcher; Kornmüller & Jekel, 2001-a); (Yu et al., 2003) polissacarídeos naturais a base de 

galactomananos (Blackburn, 2004); cucurbituril (Karcher; Kornmüller & Jekel, 2001-b); 

adsorventes não convencionais como: resíduo de poliamida 6 (Gartner et al., 1996); casca de 

eucalipto (Morais et al., 1999) e biomassa (Bustard; McMullan & McHale, 1998); (Won et 

al., 2004). 

 A adsorção é uma técnica amplamente utilizada e muito eficiente na remoção de 

componentes orgânicos voláteis. Os processos que envolvem a adsorção apresentam-se 

atraentes na solução dos problemas de tratamento de efluentes gasosos e líquidos, com grande 

variedade de aplicações na área de pesticidas (Lambert et al., 1996), metais (Srisvastava & 

Prakasa, 1991) e no tratamento de efluentes têxteis. Apresenta-se como um método bem mais 

eficaz que os métodos convencionais de digestão aeróbica (Mckay, 1979). Trata-se de uma 

das técnicas físico-químicas mais utilizadas em unidades de tratamento de efluentes, visando à 

descoloração de meios líquidos (Mckay, 1980 & 1981). Os métodos adsortivos apresentam 

uma tecnologia de custos relativamente moderados em relação às novas técnicas pesquisadas 

(Adams et al., 1995); (Lin & Peng, 1996), e têm como vantagens menor investimento, tempo 

de processamento e variáveis a serem controladas, comparando-se com os outros processos 

físico-químicos citados, além da degradação biológica mista aeróbia-anaeróbia (Banat et al., 

1996). 

Existe um vasto levantamento relativo à adsorção aplicada ao desenvolvimento de 

adsorventes, utilizando diatomita, alumina ativada, peneiras moleculares e serragem de 

madeira na adsorção de corantes têxteis (Lin, 1993); (Mckay, 1981). 

 Adsorcão é a adesão de moléculas de um fluido (o adsorvido) a uma superficie sólida 

(o adsorvente); o grau de adsorcão depende da temperatura, da pressao e da area da superficie, 

os sólidos porosos como o carvão ativado são ótimos adsorventes. As forças que atraem o 

adsorvato podem ser químicas ou físicas (Myers, 2004). 

A adsorção química, também chamada quimissorção, é específica e é empregada na 

separação de misturas. Nela as moléculas (ou átomos) unem-se à superfície do adsorvente 

através da formação de ligações químicas (geralmente covalentes) e tendem a se acomodarem 

em sítios que propiciem o maior número de coordenação possível com o substrato, nela é 

observado uma alta energia. Uma molécula quimicamente adsorvida pode ser decomposta em 

virtude de forças de valência dos átomos da superfície e é a existência de fragmentos 
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moleculares adsorvidos que responde, em parte, pelo efeito catalítico das superfícies sólidas 

(Brandt et al., 1993). 

A adsorção física, também chamada fisissorção, é empregada em máscaras contra gases 

e na purificação e descoloração de líquidos. Nela as moléculas do adsorvente e do adsorvato 

interagem por interações de Van der Waals, que apesar de serem interações de longo alcance, 

são fracas e não formam ligações químicas, nela é observado uma baixa energia. Uma 

molécula fisicamente adsorvida retém sua identidade, embora possa ser deformada pela 

presença dos campos de força da superfície (Cussler, 1997). 

Uma outra razão para a utilização generalizada de técnicas de adsorção é a importância 

agora atribuída à caracterização das propriedades de superfície e textura de pós finos, tais 

como pigmentos, cargas e cimentos (Rouquerol, 1999). 

 

2.6. Equilíbrio e cinética de adsorção 

  

 Em operações de ordem prática, a quantidade adsorvida de um adsorvente não pode 

ser completamente utilizada porque a transferência de massa envolve o contato real do 

processo do fluido com o sólido. Com a finalidade de estimar na prática a capacidade de 

adsorção dinâmica, é necessário ter a informação sobre o equilíbrio de adsorção. Equilíbrio de 

adsorção é obtido quando o número de moléculas que chegam à superfície é igual ao número 

de moléculas que deixam a superfície do adsorvente em um fluido. As moléculas adsorvidas 

trocam energia com a estrutura atômica da superfície desde que o tempo de adsorção seja 

longo o suficiente para que elas tenham um equilíbrio com a superfície atômica. Para deixar a 

superfície, as moléculas adsorvidas têm que tomar energia da flutuação de energia térmica na 

superfície, tal que a energia correspondente para a componente vertical de suas vibrações seja 

maior que o valor limite da energia de ligação, (Cheremisinoff & Cheremisinoff, 1993). 

 A distribuição do sorbato entre a fase fluida e a fase adsorvida envolve um equilíbrio 

de fases, que é governado pelos princípios da termodinâmica. Dados de equilíbrio são 

geralmente reportados na forma de isotermas, que são diagramas mostrando a variação da 

concentração de equilíbrio no sólido adsorvente com a pressão parcial ou concentração da 

fase fluida, em uma temperatura específica. A determinação experimental das isotermas é o 

primeiro passo no estudo de um novo sistema sorbato/adsorvente. A informação daí retirada é 

importante na estimativa da quantidade total de adsorvente necessária para um certo processo 

e consequentemente no dimensionamento dos equipamentos a serem utilizados em tal 
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processo adsortivo. Em geral, para a adsorção física em uma superfície homogênea e em 

baixas concentrações, a isoterma toma uma forma linear com uma inclinação limite constante. 

 Depois de conhecido o equilíbrio de adsorção entre os componentes da mistura a ser 

separada, o próximo passo para a modelagem e projeto de tal processo é conhecer as 

resistências à transferência de massa na partícula do adsorvente. Um adsorvente poroso em 

contato com uma fase fluida pode apresentar três diferentes resistências à transferência de 

massa: resistência no filme externo à partícula, resistência à difusão nos macroporos e 

resistência à difusão nos microporos. Dependendo das características de cada sistema 

particular, uma destas resistências pode ser dominante, sendo as demais desprezíveis, ou pode 

ter-se a necessidade de considerar uma combinação de tais fatores. 

 A resistência à transferência de massa no fluido externo relaciona-se com as 

características hidrodinâmicas do sistema, que determinam a camada laminar que envolve a 

partícula sólida. Na região dos macroporos os mecanismos de difusão podem ser diversos, 

entre os quais: difusão molecular, difusão Knudsen, difusão na superfície e fluxo Poiseulle. 

Em fase gasosa a difusão Knudsen e a difusão na superfície são os mecanismos dominantes, 

enquanto que em fase líquida a difusão molecular parece ser a mais importante (Ruthven, 

1994). A difusão nos microporos está associada a efeitos estéricos e interações de campo 

potencial entre a molécula e os canais microporosos, que tomam a mesma ordem de grandeza. 

2.6.1. Equação de pseudo-primeira ordem 

 

 A equação de Lagergren (Lagergren apud Ho & Mckay, 2000) foi a primeira equação 

utilizada para a adsorção de líquidos em sólidos baseada na capacidade do sólido. É uma das 

equações de velocidade mais aplicadas para adsorção, e pode ser representada por (Ho & 

Mckay,1999) na Equação (2.1): 

 

                                                                                                                                        1( )t
e t

dq
k q q

dt
= −                                                                                                                                 (2.1) 

 

sendo k1 a constante de velocidade em min-1, qe a concentração no adsorvente no equilíbrio 

em mg.g-1 e qt a concentração no adsorvente no tempo t em mg.g-1. 

 Separando as variáveis na Equação (2.1), têm-se a Equação (2.2): 
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                                                                                                                                                        1( )
t

e t

dq
k dt

q q
=

−
                                                                                                                    (2.2) 

 Integrando para os limites t=0 a t=t e qt=0 e qt=qt, têm-se a Equação (2.3): 

 

                                                                                                                                                    1ln( )
( )

e

e t

q
k t

q q
=

−
                                                                                                                (2.3) 

 

 A qual representa a lei de velocidade integrada para a reação de pseudo-primeira 

ordem. A forma linearizada da Equação (2.3) pode ser obtida por: 

 

                                                                                                                                        1ln( ) ln( )e t eq q q k t− = −                                                                                                     (2.4) 

 

 Nesta equação, a constante de velocidade k pode ser calculada por meio do coeficiente 

angular obtido da representação gráfica de ln(qe-qt) em função de t. No entanto, analisando a 

Equação (2.4) é fácil notar a dificuldade de se utilizar este modelo pela necessidade de se 

determinar previamente o parâmetro. Uma das técnicas utilizadas neste caso é a da 

extrapolação dos dados experimentais a F=C0 ou tratar o parâmetro qe como um parâmetro 

ajustável a ser determinado por métodos de tentativa e erro (Ho & Mckay, 1999). 

 

2.6.2. Equação de pseudo-segunda ordem 

 

 A expressão de velocidade de pseudo-segunda ordem utilizada para as reações de 

adsorção é apresentada na Equação (2.5) e pode ser descrita por (Ho & Mckay, 2000): 

 

                                                              

2
2( )t

e t

dq
k q q

dt
= −

                                                 (2.5) 
 

                                                              
2

2( )t
e t

dq
k q q

dt −=                                                    (2.6) 
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e e t t

dq
k q q q q

dt
= − +                                                (2.7)
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Em que k2 é a constante de velocidade em g.mg-1min-1, qe a concentração de adsorbato no 

equilíbrio em mg.g-1 e qt a concentração do adsorbato no tempo t em mg.g-1. 

 Separando as variáveis da Equação (2.5): 

 

                                                                   22( )
t

e t

dq
k dt

q q
=

−
                                                 (2.8) 

 

integrando para os limites t=0 a t=t e qt=0 a qt= qt, tem-se: 

 

                                                             2

1 1

( )e t e

k t
q q q

= +
−

                                                   (2.9) 

 

                                                         211

( )
e

e t e

k tq

q q q

+=
−

                                                  (2.10) 

 

                                                          
21
e

e t
e

q
q q

k tq
− =

+
                                                    (2.11) 

 

                                                     
2

1
( 1 )

(1 )t e
e

q q
k tq

= − −
+

                                                  (2.12) 

 

que representa a lei de velocidade integrada para uma reação de pseudo-segunda ordem. A 

Equação (2.9) pode ser expressa em função de qt na forma da Equação (2.13): 

 

                                                         
2

2

1t

ee

t
q

t
qk q

=
+

                                                     (2.13) 

 

Da mesma forma, a Equação (2.13) pode ser rearranjada na forma linear. 
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                                                              2
2
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A interseção da reta 1/qt contra o tempo usada para calcular a constante de segunda 

ordem k2 e com a inclinação calcula-se qe. A taxa de adsorção inicial, h, é dada pela Equação 

(2.17). 

 

                                                                    2
2 eh k q=                                                          (2.17) 

 

2.6.3. Quantidade adsorvida 

 

Os experimentos de adsorção em tanques agitados são realizados com retiradas de 

amostras de volumes pré-estabelecidos e em tempos pré-determinados. As quantidades 

adsorvidas do sólido são calculadas pelo balanço de massa expresso pela Equação (2.18): 

 

                                                            

( )
V
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CC
q

*
0 −

=
                                                      (2.18)                  

 

em que q é a quantidade adsorvida (mg.g-1 do adsorvente), C0 é a concentração inicial do 

corante na solução (mg.L-1), C* é a concentração do corante na solução no equilíbrio (mg.L-

1), V é o volume da solução (L) e m é a massa do adsorvente (g).  

Após o contato fluido-sólido são medidas as concentrações na fase líquida e por 

diferença são calculadas na fase sólida. Essas concentrações são consideradas composições no 

equilíbrio de adsorção.  

 

2.6.4. Isotermas 

 

 A isoterma de adsorção, ilustrada na Figura 2.6, permite avaliar se um composto 

específico é removido a um grau desejável por um adsorvente particular. Pode-se erguer uma 

vertical paralela ao eixo y, a partir da horizontal em C0, até que ela encontra a curva isoterma. 

Segue-se então horizontalmente, paralelamente ao eixo x, até que ela intercepte o eixo y. Este 

ponto corresponderá a (x/m)Co, que representa a quantidade do adsorvato adsorvido por 

unidade de massa do adsorvente no equilíbrio. Esta é a quantidade adsorvida do adsorvente 

nestas condições de teste, dos valores de x/m (Cheremisinoff & Cheremisinoff, 1993). 
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 As isotermas fornecem informações importantes sobre o comportamento de um 

determinado adsorvente, tais como a sua máxima capacidade de adsorção para um 

determinado adsorvato a estimar a dosagem mínima necessária para se obter o objetivo de 

tratamento. Também permite a comparação entre diferentes adsorventes, avaliar a influência 

de variáveis, como pH, temperatura e tempo de contato. Enfim, é um excelente recurso para 

se definir condições ideais para uma operação em escala real a ser usada posteriormente 

(Golin, 2007). 

As curvas isotermas de adsorção, características dos estados de equilíbrio de um 

sistema de adsorção, podem fornecer informações úteis sobre este processo. 

 

 

Figura 2.6. Isotermas de adsorção (McCabe et al., 1993). 

 

 

 As isotermas de adsorção permitem a determinação dos parâmetros relacionados ao 

equilíbrio do processo, tais como a constante de adsorção (Kads) (Adamson & Gast, 1997). 

 

2.6.5. Isoterma de Langmuir 

 

 Este modelo foi originalmente desenvolvido para representar a adsorção em 

monocamada sobre uma superfície ideal, onde o calor de adsorção deve ser independente da 

cobertura da fase sólida. 

A primeira isoterma de adsorção em solução que se tem notícia foi, provavelmente, 

escrita por Van Bemmelen em 1881 (Forrester & Giles, 1972). 
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O modelo de Langmuir é representado por uma isoterma com base teórica e aplicável 

em adsorção em superfícies homogêneas com pouca interação entre as moléculas adsorvidas 

(Webb & Orr Jr., 1997).  

A isoterma de Langmuir monocomponente é caracterizada por uma adsorção em 

monocamada até um nível limite de adsorção. Presume-se que este nível corresponde à 

formação de uma monocamada molecular sobre a superfície do adsorvente. 

Esta isoterma corresponde a um tipo de adsorção idealizada para qual são feitas as 

seguintes hipóteses: 

- As moléculas são adsorvidas em pontos discretos da superfície, chamados de “sítios de 

adsorção”; 

- A energia de uma espécie adsorvida é a mesma em qualquer ponto da superfície e é 

independente da presença ou ausência de moléculas adsorvidas na vizinhança, isto é, a 

superfície é completamente uniforme sob o ponto de vista energético; 

- A quantidade máxima possível de adsorção é a que corresponde à monocamada; 

- A adsorção é localizada e ocorre por colisão de moléculas em sítios vazios. 

A equação da isoterma de Langmuir pode ser aplicada tanto para sistemas em fase 

gasosa como em fase líquida, expressa pelas equações (2.19) e (2.20), respectivamente: 

 

Pb1

PbV
V m

a +
=  

 

1
m e

e
e

q kC
q

kC
=

+  

 (2.19)                 

 

 

     (2.20)    

 

Em alguns casos é muito conveniente linearizar o modelo de Langmuir, o que torna 

fácil a determinação da constante de equilíbrio (Lima, 2012). 

As equações anteriores podem ser escritas na forma linear das equações (2.21) e 

(2.22), utilizadas para se verificar a aplicabilidade da teoria, observando sua validação via 

dados experimentais. 
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Sendo Va o volume de gás adsorvido na pressão P, Vm é o volume de gás adsorvido 

quando toda a superfície está coberta por uma camada monomolecular, b é uma constante que 

relaciona uma adsorção específica Va/Vm com a pressão do gás na faixa de pressão muito 

pequena. Na Equação (2.20) qe é a massa de adsorbato adsorvido por unidade de massa do 

adsorvente em equilíbrio com o soluto de concentração Ce; qm é a massa equivalente ao valor 

de saturação da monocamada, em moles por grama; k é a constante que relaciona a adsorção 

específica (qe/qm) com a concentração do soluto na fase líquida na faixa de concentração 

muito diluída e Ce é a concentração em equilíbrio. 

Os valores de b e de k podem ser relacionados com a energia de adsorção especifica 

do sistema. 

A característica essencial da isoterma de adsorção de Langmuir pode ser expressa por 

meio de RL, uma constante adimensional referida como fator de separação ou parâmetro de 

equilíbrio para predizer se um sistema de adsorção é favorável ou desfavorável. RL é 

calculado usando Equação (2.23). 

 

                                                                                                                                
0

1

1LR
kC

=
+

                                                                                                                                        (2.23)  

 

em que C0 é a concentração de corante inicial (mg.L-1). Se os valores de RL situarem-se entre 

0 e 1, a adsorção é favorável. 

 

2.6.6. Modelo de Freundlich 

 

A teoria de Freundlich admite que a energia de adsorção não seja constante, devido à 

heterogeneidade da superfície. Em consequência, a velocidade do aumento do volume 

adsorvido aV , diminui à medida que aumenta a pressão P  de equilíbrio do gás adsorvido, 

quando se trata de um sistema em fase gasosa (Leal, 2003). 
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Capítulo 2 – Aspectos Teóricos                                           41 

 

Geraldo Martins Rodrigues Filho, setembro/2012.                                            Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN                      
 

O volume adsorvido é proporcional à pressão P elevada a uma potência, conforme a 

Equação (2.24). 

 

 Sendo kF uma constante que depende da temperatura e da área superficial específica do 

adsorvente,  n uma constante em função da temperatura, sempre maior que 1. 

A aplicabilidade da equação é verificada na forma linearizada da Equação (2.25). 

 

 Quando os dados experimentais se ajustam à equação de Freundlich, um gráfico de log 

Va em função de log P resulta em uma reta. kF é utilizada como uma medida relativa da 

capacidade de adsorção e, consequentemente, da área superficial. 

Nos casos de adsorção em fase líquida, a equação de Freundlich vem sendo utilizada 

sob uma forma semelhante, de acordo com a Equação (2.26). 

 

  Sendo Fk '  a constante que depende da temperatura e da área superficial específica do 

adsorvente; 'n  uma constante, função da temperatura e sempre maior que 1; eq o número de 

moles de soluto adsorvido por unidade de massa do adsorvente e Ce a concentração residual 

do soluto na solução em equilíbrio com eq . 

Os perfis das isotermas de adsorção são descritos pelo modelo de Freundlich, por meio 

da Equação (2.27): 

 

                                
1/n

e F eq k C=                                                                    (2.27) 

 

em que qe é a quantidade de corante adsorvida no equilíbrio em unidade de massa de argila 

esmectita, Ce é a concentração do corante na fase aquosa, no equilíbrio, e as constantes n e kF 

são os coeficientes de Freundlich no sistema. Estas constantes indicam a capacidade e a 

 

n
Fa PkV /1=  
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intensidade de adsorção, respectivamente. A Equação (2.27) pode ser linearizada tomando a 

forma logarítmica da Equação (2.28): 

 

                                   
1

log log loge F eq k C
n

= +                                             (2.28) 

  

 Quanto maior for os valores de n, melhor é a favorabilidade da adsorção. Valores de n 

> 1 representam condição de adsorção favorável (Turabik, 2008). 

 

2.7. Tratamento de efluentes têxteis pelo processo de adsorção 

 

Algumas das principais características dos efluentes de uma indústria têxtil é a presença 

de cor, variação de pH e grandes vazões. Além disso, o efluente apresenta características de 

biodegradabilidade, como qualquer outro efluente que possua carga orgânica, podendo, 

portanto ser tratado por via biológica. 

É fundamental que o sistema de tratamento projetado disponha de um tanque de 

equalização para homogeneização da carga e vazão (que é determinante) dos efluentes, como, 

por exemplo, o ilustrado na Figura 2.7. 

 

 

 

Figura 2.7. Tanque de equalização de efluentes líquidos da lavanderia “Hamuche”, Toritama 

– PE. 
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Alguns processos adotados por algumas empresas para remoção da cor são eficientes do 

ponto de vista técnico, entretanto, algumas vezes economicamente inviáveis, para a realidade 

do setor têxtil do Nordeste do Brasil. Nesta linha constata-se, em Pernambuco, uma 

experiência piloto que vem sendo desenvolvida por uma empresa do setor, através da 

utilização do ozônio, conjugado ao tratamento biológico. Os resultados vêm demonstrando 

serem extremamente positivos no que se refere à eficiência de remoção da cor dos efluentes, 

na faixa de 70 a 80% (PROJETO CPRH GTZ, 2001). No entanto, esta é uma técnica 

economicamente inviável para as pequenas e médias empresas, em face de uma série de 

custos que a envolvem, entre os quais a importação do ozonizador e o seu custo operacional. 

Meyer et al. (1992) usaram materiais de baixo custo em processos adsortivos tais como: 

carvão de coque, turfa, carvão de pedra, polímero sintético não-iônico, terra diatomácea, 

bentonita, resinas trocadoras de íons, algodão modificado, vermiculita, pó-de-serra, haste de 

milho, areia e cascas de arroz. Os resultados obtidos demonstraram que, com exceção da 

vermiculita, mais de 50% da cor foi removida do efluente. O carvão vegetal e a casca de arroz 

apresentaram as melhores eficiências, 67% e 65%, respectivamente. Alguns constituintes do 

efluente foram melhores adsorvidos que outros, no entanto, adsorventes não processados 

contribuíram para a introdução de novos constituintes ao efluente.  

No caso da vermiculita, Souza et al. (1998) avaliaram a clarificação através da análise 

de Carbono Orgânico Total (COT). A avaliação global do carbono presente no efluente 

permitiu o cálculo da poluição resultante dos corantes, e os resultados demonstraram uma 

remoção de até 19,8 mg (COT) por grama de adsorvente. 

Meshko et al. (2001) avaliaram a capacidade de adsorção de um carvão ativado 

comercial e de uma zeólita natural em um efluente têxtil sintético, contendo uma mistura de 

corantes básicos (MG-400 e MS-300). A quantidade adsorvida foi 159,0 mg.g-1  (MG-400) e 

309,2 mg.g-1 (MS-300) utilizando o carvão ativado, e  14,9 mg.g-1 (MG-400) e 55,9 mg.g-1 

(MS-300) quando se utilizou a zeólita. 

Fincato et al. (1998) estudaram a remoção do corante comercial Rodamina B, presente 

em efluentes de beneficiamento de ágatas, utilizando a biomassa da planta Salvinia sp. 

obtendo uma capacidade de adsorção máxima de 133,0 mg.g-1 de adsorvente. O processo de 

adsorção foi favorecido em pH ácido, decorrente da diminuição do potencial interfacial 

negativo na superfície da biomassa. O equilíbrio da reação de adsorção foi obtido em um 

período de 6 horas.  
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Tsai et al. (2001) utilizaram o carvão produzido a partir do bagaço da cana-de-açúcar, 

para o estudo da remoção de cor em efluentes têxteis. Foi simulado um efluente contendo o 

corante ácido Orange 10. O resultado obtido em termos da quantidade adsorvida foi de 5,8 

mg.g-1. 

 

 

2.8. Caracterização dos materiais 

2.8.1. Caracterização dos efluentes têxteis 

 

Os efluentes têxteis não tratados adequadamente podem alterar drasticamente a 

qualidade da água nos corpos hídricos tendo em vista a possibilidade de permanecerem por 

cerca de 50 anos no ambiente, o que oferece riscos à estabilidade dos ecossistemas aquáticos, 

como também à saúde pública (Banat et al., 1996). 

Conforme a Lei 9.433/1997, regulamentada pelo Decreto no 50.877, da Constituição 

Federal Brasileira, e CONAMA N° 357, de 25 de abril de 2005, os efluentes industriais 

somente poderão ser lançados nas águas, depois de tratados. 

O efluente pode ser caracterizado obedecendo à metodologia APHA-AWWA-WEF 

(1998), para determinações de temperatura, pH, DBO, DQO, cor,  sólidos totais, metais (ferro, 

cádmio, chumbo, níquel, zinco, cobre, cromo e manganês).  

Durante o beneficiamento têxtil, além dos corantes, são adicionados reagentes auxiliares 

(sais, tensoativos, ácidos, bases, etc.), como pré-tratamento do tecido. O corante é usado 

apenas na etapa de beneficiamento secundário. No próprio tingimento e estampagem, há 

acréscimo de ligantes, fixadores, antiespumantes e espessantes. No beneficiamento final ou 

acabamento, usam-se amaciantes, resinas, antiestáticos e outros. Dentre os efluentes gerados 

por meio deste beneficiamento, o maior problema de remoção reside no tratamento daqueles 

oriundos principalmente da etapa de tingimento, resultantes do beneficiamento secundário 

(Furtado, 1996).  

 

2.8.2. Classificação dos corantes têxteis 

 

 Os corantes podem ser classificados de acordo com sua estrutura química 

(antraquinona, azo e etc.) ou de acordo com o método pelo qual ele é fixado à fibra têxtil 

(Abrahant, 1977); (Peters, 1975); (Acântara & Daltin, 1996); (Venkataraman, 1970 & 1974). 

Os principais grupos de corantes classificados pelo modo de fixação são mostrados a seguir. 



Capítulo 2 – Aspectos Teóricos                                           45 

 

Geraldo Martins Rodrigues Filho, setembro/2012.                                            Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN                      
 

Corantes Reativos - São corantes contendo um grupo eletrofílico (reativo) capaz de formar 

ligação covalente com grupos hidroxila das fibras celulósicas, com grupos amino, hidroxila e 

tióis das fibras protéicas e também com grupos amino das poliamidas. Existem numerosos 

tipos de corantes reativos, porém os principais contêm a função azo e antraquinona como 

grupos cromóforos e os grupos clorotriazinila e sulfatoetilsulfonila como grupos reativos. 

Neste tipo de corante, a reação química se processa diretamente através da substituição do 

grupo nucleofílico pelo grupo hidroxila da celulose. Um exemplo é aquele do tingimento 

usando compostos contendo sulfatoetilsulfona, cuja adição do corante à fibra requer apenas a 

prévia eliminação do grupo sulfato em meio alcalino, gerando o composto vinilsulfona, 

conforme pode ser visto nas reações (2.29) e (2.30). 

 

             R - SO2 - CH2 - CH2 - OSO3Na OH −→  R - SO2 - CH = CH2 + Na2SO4             (2.29) 

 

          R - SO2 - CH = CH2 + O - OH −→ celulose R - SO2 - CH2 - CH2 - O – celulose    (2.30) 

 

 De acordo com Guaratini & Zanoni (2000), as reações acima apresentam um exemplo 

do processo de tintura de algodão com corante contendo o grupo sulfatoetilsufona como 

centro reativo da molécula. Este grupo de corantes apresenta como característica uma alta 

solubilidade em água e o estabelecimento de uma ligação covalente entre o corante e a fibra. 

Tal ligação confere maior estabilidade na cor do tecido tingido, quando comparado a outros 

tipos de corantes em que o processo de coloração se opera através de ligações de maior 

intensidade. 

 

Corantes Diretos - Este grupo de corantes caracteriza-se como compostos solúveis em água 

capazes de tingir fibras de celulose (algodão, viscose, etc.) através de interações de Van der 

Waals. A afinidade do corante é aumentada pelo uso de eletrólitos, pela planaridade na 

configuração da molécula do corante ou a dupla ligação conjugada, que aumenta a adsorção 

do corante sobre a fibra. Esta classe de corantes é constituída principalmente por corantes 

contendo mais de um grupo azo (diazo, triazo, etc.) ou pré-transformados em complexos 

metálicos. Um exemplo pode ser observado na Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Corante vermelho congo (corante direto) 

contendo grupos diazo como grupos cromóforos. 

 

 Nas últimas décadas as atividades de pesquisa dos fabricantes de corantes diretos têm 

sido relativamente pequenas quando comparadas à grande comercialização dessa classe de 

corantes. A grande vantagem desta classe de corantes é o alto grau de exaustão durante a 

aplicação e consequente diminuição do conteúdo do corante nas águas de rejeito, segundo 

apresentado por Guaratini & Zanoni (2000). 

 

Corantes Azóicos - São compostos coloridos, insolúveis em água, que são realmente 

sintetizados sobre a fibra durante o processo de tingimento. Nesse processo a fibra é 

impregnada com um composto solúvel em água, conhecido como agente de acoplamento (ex. 

naftol), que apresenta alta afinidade por celulose. A adição de um sal de diazônio (RN2 +) 

provoca uma reação com o agente de acoplamento já fixado na fibra e produz um corante 

insolúvel em água. O fato de usar um sistema de produção do corante diretamente sobre a 

fibra, através da combinação de um corante precursor, sem grupos sulfônicos, e a formação de 

um composto solúvel, permite um método de tingimento de fibras celulósicas 

(especificamente alongadas) com alto padrão de fixação e alta resistência contra luz e 

umidade, de acordo com os dados apresentados por Guaratini & Zanoni (2000). 

 

Corantes Ácidos - O termo corante ácido corresponde a um grande grupo de corantes 

aniônicos portadores de um a três grupos sulfônicos. Estes grupos substituintes ionizáveis 

tornam o corante solúvel em água, e têm vital importância no método de aplicação do corante 

em fibras protéicas (lã, seda) e em fibras de poliamida sintética. No processo de tintura, o 

corante previamente neutralizado (solução contendo cloreto, acetato, hidrogenossulfato, etc.) 

se liga à fibra através de uma troca iônica envolvendo o par de elétrons livres dos grupos 

amino e carboxilato das fibras protéicas, na forma não-protonada. Estes corantes 

caracterizam-se por substâncias com estrutura química baseada em compostos azo, 
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antraquinona, triarilmetano, azina, xanteno, ketonimina, nitro e nitroso, que fornecem uma 

ampla faixa de coloração e grau de fixação. Um exemplo é mostrado na Figura 2.9. 

 

 

 

Figura 2.9. Estrutura molecular do corante ácido violeta. 

 

Corantes à Cuba - É uma grande e importante classe de corantes baseada nos índigos, 

tioindigóides e antraquinóides. Eles são aplicados praticamente insolúveis em água, porém 

durante o processo de tintura eles são reduzidos com ditionito, em solução alcalina, 

transformando-se em um composto solúvel (forma leuco). Posteriormente, a subsequente 

oxidação pelo ar, peróxido de hidrogênio, etc., regenera a forma original do corante sobre a 

fibra. Um exemplo do processo de redução do corante é apresentado na Reação (2.31). 

 

                   −−−−− =−=−→++==−= OC
n

CCCOOHOSOC
n

CCCO
////

42

////

)(4)(          (2.31) 

corante                                                     forma leuco 

 

 Os dados, apresentados por Guaratini & Zanoni (2000), indicam que neste tipo de 

corante, o grupo carbonila pode estar situado no grupo etilênico ou em subunidades 

alicíclicas, em que n = 1: índigo, n = 2: antraquinona, n = 4: pirantrona, etc. A maior 

aplicação deste tipo de corante tem sido a tintura de algodão, embora devido às suas 

excelentes propriedades de fixação, outros materiais também têm sido utilizados. Entretanto, 

como a produção química de hidrossulfito de sódio pode causar problemas ecológicos, o custo 

desta classe de corantes tem sido bastante alto. 
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Corantes de Enxofre - É uma classe de corantes que, após a aplicação, se caracterizam por 

compostos macromoleculares com pontes de polissulfetos (-Sn-), os quais são altamente 

insolúveis em água. Em princípio são aplicados após pré-redução em banho de ditionito de 

sódio, que lhes confere a forma solúvel, subsequentemente são reoxidados sobre a fibra pelo 

contato com o ar. Estes compostos têm sido utilizados principalmente na tintura de fibras 

celulósicas, conferindo cores preto, verde oliva, azul marinho e marrom, apresentando boa 

fixação. Entretanto, estes corantes usualmente apresentam resíduos altamente tóxicos. As 

reações (2.32) e (2.33) apresentam um exemplo da reação de corantes contendo o grupo 

tiossulfato com íon sulfeto. 

 

                                 
corante

SOSSRSSOSR −−−− −+−→+−− 2
3

2
3                                           (2.32) 

                                

                               −−− +−−−→−+−− 2
33 SORSSRSRSOSR                                       (2.33) 

 

Corantes Dispersivos - Constituem uma classe de corantes insolúveis em água aplicados em 

fibras de celulose e outras fibras hidrofóbicas, através de suspensão (partículas entre 1 a 4 

micra). Durante o processo de tintura, o corante sofre hidrólise e a forma originalmente 

insolúvel é lentamente precipitada na forma dispersa (finamente dividido) sobre o acetato de 

celulose. O grau de solubilidade do corante deve ser pequeno, mas definido, e influencia 

diretamente o processo e a qualidade da tintura. Usualmente o processo de tintura ocorre na 

presença de agentes dispersantes com longas cadeias, que normalmente estabilizam a 

suspensão do corante, facilitando o contato entre o corante e a fibra hidrofóbica. Esta classe 

de corantes tem sido utilizada principalmente para tinturas de fibras sintéticas, tais como: 

acetato, celulose, nylon, polyester e poliacrilonitrila. A Figura 2.10 mostra um exemplo de 

corante solubilizado temporariamente através de reação de hidrólise. 

 

 

 

 

Figura 2.10. Exemplo de corante solubilizado temporariamente através de reação de hidrólise 
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Corantes Pré-Metalizados - São úteis principalmente para tintura de fibras protéicas e 

poliamida. Os corantes são caracterizados pela presença de um grupo hidroxila ou carboxila 

na posição orto em relação ao cromóforo azo, permitindo a formação de complexos com íons 

metálicos. Neste tipo de tintura explora-se a capacidade de interação entre o metal e os 

agrupamentos funcionais portadores de pares de elétrons livres, como aqueles presentes nas 

fibras proteicas. Exemplos mais comuns deste grupo são os complexos estáveis de cromo: 

corante (1:1) ou (1:2). A desvantagem ecológica deste tipo de corante está associada ao alto 

conteúdo de metal (cromo) nas águas de rejeito. Na Figura 2.11, pode-se observar um 

exemplo de tintura da lã com o corante pré-metalizado cromo/corante 1:1 através do grupo 

amino como ligante e o centro metálico do corante. 

 

 

 

Figura 2.11. Tintura da lã com o corante pré-metalizado cromo/corante 1:1 através do grupo 

amino como ligante e o centro metálico do corante. 

 

 

Corantes Branqueadores - As fibras têxteis, no estado bruto, por serem compostas 

primariamente de materiais orgânicos, apresentam como característica uma aparência 

amarelada, por absorver luz particularmente na faixa de baixo comprimento de onda. A 

diminuição dessa tonalidade tem sido reduzida na indústria ou na lavanderia pela oxidação da 

fibra com alvejantes químicos ou utilizando os corantes brancos também denominados de 

branqueadores ópticos ou mesmo branqueadores fluorescentes. Estes corantes apresentam 

grupos carboxílicos, azometino (-N=CH-) ou etilênicos (-CH=CH-) aliados a sistemas 
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benzênicos, naftalênicos, pirênicos e aneis aromáticos que proporcionam reflexão por 

fluorescência na região de 430 a 440 nm quando excitados por luz ultra-violeta. A Figura 2.12 

apresenta um exemplo de corante branqueador (corante fluorescente 32), contendo o grupo 

triazina, usado no branqueador de algodão, poliamida, lã e papel. 

 

 

 

Figura 2.12. Corante branqueador (corante fluorescente 32) contendo o grupo triazina usado 

no branqueador de algodão, poliamida, lã e papel. 

 

 

2.8.3. Caracterização dos corantes têxteis 

 

Características como estabilidade estrutural e diversidade de cores são requisitos 

importantes na escolha de um corante a ser utilizado na indústria têxtil. Tal necessidade gera 

produtos que são de difícil degradação por processos biológicos (Banat et al., 1996) ou, de 

outra forma, podem apresentar uma cinética de degradação lenta por microorganismos no 

ecossistema (Kirby et al., 1995). 

Os corantes podem ser classificados como corantes ou pigmentos. Embora esses termos 

sejam usados indistintamente, há diferenças conceituais entre eles. Os pigmentos são 

partículas sólidas orgânicas ou inorgânicas, coloridas, brancas, pretas ou fluorescentes, 

praticamente insolúveis no meio no qual são aplicados, dispersando-se em substâncias 

auxiliares ou sobre substratos, conservando sua estrutura de partícula cristalina durante o 

processo de coloração (PROJETO CPRH GTZ, 2001). Os corantes são aplicados em diversas 

fibras, a partir de um líquido no qual são totalmente, ou pelo menos parcialmente solúveis, 

devendo possuir uma afinidade específica com a fibra na qual serão fixados. Os mesmos 

apresentam estruturas moleculares complexas que podem envolver, durante seu processo de 

síntese, até 500 reações intermediárias. Geralmente apresentam um grupo cromóforo também 

conhecido como azo, antraquinona, nitro, etc. e grupos auxiliares que são responsáveis pela 

fixação à fibra têxtil-natural ou sintética (PROJETO CPRH GTZ, 2001). 
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Os corantes mais representativos e largamente empregados pertencem à família dos 

azocorantes conforme mostrada na Figura 2.13, e que se caracteriza por apresentar um ou 

mais grupos (-N=N-), ligados a grupos aromáticos (Kunz et al., 2002). Os corantes reativos 

representam cerca de 60% dos corantes utilizados no mundo, sendo extensivamente 

empregados no tingimento de fibras têxteis. Estes corantes foram sintetizados pela primeira 

vez em 1956 pelos químicos da ICI (Imperial Chemical Industries) (Al-Degs et al., 2000). 

 

 

 

Figura 2.13. Estrutura característica de um grupo cromóforo de um azocorante (Kunz et al., 

2002). 

 

 

2.8.4. Adsorvente 

 

 Vários fenômenos, que atualmente são associados à adsorção, já eram conhecidos na 

antiguidade. As propriedades adsorventes dos materiais como a argila, madeira e areia já eram 

utilizados pelos ancestrais egípcios, gregos e romanos (Robens et al., 1994). Estas aplicações 

foram amplamente utilizadas na dessalinização da água, na clarificação de gordura e óleo e no 

tratamento de várias doenças. 

Desde 1925, muitos estudos têm sido realizados sobre a composição, a estrutura e as 

propriedades fundamentais dos constituintes das argilas e solos. Têm sido estudadas as formas 

de ocorrência e a gênese das várias formas de argilas, dos solos e dos depósitos de interesse 

industrial e, em especial, a relação do argilomineral ou argilominerais presentes nas argilas, 

com suas propriedades tecnológicas (Beltrame, 2006). 

A argila é um material natural, terroso, de granulação fina, que geralmente adquire, 

quando umedecido com água, certa plasticidade. As argilas são formadas essencialmente por 
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silicatos hidratados de alumínio, ferro e magnésio. Designa-se ainda o nome argila a um 

grupo de partículas do solo cujas dimensões se encontram entre uma faixa especificada de 

valores, partículas menores do que 1/256 mm ou 4 µm de diâmetro (Souza, 1992). 

O interesse no estudo em torno das argilas vem crescendo muito, principalmente no 

que diz respeito à composição, estrutura e propriedades fundamentais dos constituintes das 

argilas e dos solos. As formas de ocorrência e a relação das argilas com suas propriedades 

tecnológicas têm sido também objeto de vários estudos (Luna & Schuchardt, 1999). 

Muitos adsorventes têm sido aplicados à remoção dos corantes têxteis, podendo-se 

ressaltar entre estes, diatomita, alumina ativada, peneiras moleculares e serragem de madeira 

(Lin, 1993) além dos carvões ativados (Kermer & Ricther, 1995) e (Bousher et al., 1997). 

Os silicatos com estrutura fibrosa são constituídos por apenas dois argilominerais: 

sepiolita e paligorsquita, este último também chamado atapulgita. Dessa forma, a maior parte 

dos argilominerais encontrados na natureza apresenta estrutura lamelar. 

As estruturas cristalinas dos argilominerais são constituídas por camadas tetraédricas de 

silício (tetracoordenado) e octaédricas de alumínio (hexacoordenado). Os vértices dos grupos 

tetraédricos e octaédricos são compostos por átomos ou íons oxigênio e por íons hidroxila, 

que estão ao redor de pequenos cátions, principalmente Si4+ e Al3+, ocasionalmente Fe3+ e 

Fe2+, nos grupos tetraédricos e Al3+, Mg2+, Fe2+, Fe3+ e Ti4+, ocasionalmente Cr3+, Mn2+, Zn2+ 

e Li+, nos grupos octaédricos, geralmente com um certo grau de substituição isomórfica. 

Essas substituições isomórficas são responsáveis pelo excesso de cargas elétricas negativas na 

superfície das plaquetas. Todas as posições da camada octaédrica podem ser preenchidas 

(formas trioctaédricas) ou somente dois terços delas podem estar preenchidas (formas 

dioctaédricas) (Santos, 1989). 

As lâminas tetraédricas e octaédricas podem se encaixar para formar camadas 

(compostas por duas ou mais lâminas) de várias maneiras, dando origem às estruturas dos 

argilominerais. Os silicatos de estrutura lamelar podem ser divididos em grupos ou famílias: 

a) camadas 1:1; b) camadas 2:1; c) camadas 2:2 ou 2:1:1. A Figura 2.14 mostra uma estrutura 

de um argilomineral pertencente à família 1:1 e 2:1. 
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Figura 2.14. Modelo esquemático da camada estrutural básica de uma argila (a) 1:1 (b) 2:1 

(Baraúna, 1991). 

 

 

As ligações entre os íons dentro das lâminas são fortes, porém as ligações das folhas 

entre si são mais fracas. Essas ligações fracas são responsáveis pela fácil clivagem paralela 

aos planos basais, de onde resulta a morfologia da maioria das partículas dos argilominerais. 

Técnicas como difração de raios-X, análise térmica diferencial e gravimétrica, 

microscopia eletrônica de transmissão e de varredura, análise química e ressonância 

magnética nuclear no estado sólido permitem a identificação e classificação dos diversos 

minerais. 

Atualmente, as argilas cristalinas são agrupadas em sete grupos sistemáticos, sendo 

alguns apresentados na Tabela 2.1. As espécies pertencentes aos grupos da caulinita e da 

esmectita são as mais abundantes, sendo por isso muito estudadas (Gomes, 1986). 
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Tabela 2.1. Classificação sistemática das argilas cristalinas (Baraúna, 1991). 

 

Arranjo das camadas e grupos Exemplos de espécies 

2:1 

Talco 

Talco: Mg3Si4O10(OH)2  

Pirofilita: Al2Si4O10(OH)2 

 

2:1 

Esmectita 

 

Hectorita 

E+
0,33(Mg2,67Li 0,33)Si4O10(OH)2nH2O 

Montmorilonita 

E+
0,33(Al 1,67Mg0,37)Si4O10(OH)2nH2O 

 

 

2:1 

Vermiculita 

 

Vermiculita 

K(Al.Li) 3(Si.Al)4º10(OH)2 

 

 

 

 

2:1 

Mica 

Vermiculita 

E+
0,33(MgFe+3Al)3(Al.Li) 3(Si.Al)4º10(OH)2nH2O 

 

 

Lipidolita: K(Al,Li) 3(Si,Al)4O10(OH)2 

Ilita: K(Al,Li) 3(Si,Al)4O10(OH)2 

 

1:1 

Caulita 

Caulinita: AL2Si2O5(OH)4 

 

 

2.8.5. Argilas esmectitas  

 

 Em especial as argilas esmectitas têm usos industriais nobres como componentes na 

fabricação de tintas, vernizes, cosméticos, adsorventes de pigmentos na indústria oleífera, 

fluidos tixotrópicos usados nas perfurações de poços, produtos para adsorção de metais 

pesados, entre outros. Na indústria oleífera as argilas esmectíticas são utilizadas como 

elemento descorante de óleo, na sua fase de clarificação. Para o atendimento desse uso as 

esmectitas são empregadas na condição ácido-ativada (Souza, 1992). 
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As argilas do tipo esmectitas são consideradas filossilicatos constituídos por duas 

camadas de silicato tetraédricas (Figura 2.15), com uma camada central octaédrica, unidas 

entre si por oxigênios comuns a essas camadas. Os tetraedros contêm um átomo de silício 

circundado por quatro átomos de oxigênio e as camadas octaédricas são compostas de 

octaedros contendo um átomo de alumínio, e/ou magnésio e/ou ferro, circundado por seis 

grupos de hidroxilas. Nos tetraedros, cada oxigênio tem uma valência ligada ao átomo de 

silício, e outra valência ligada ao átomo de oxigênio ou outro elemento do tetraedro seguinte 

ou do octaedro contíguo (Silva, 2005b). 

 

a – estrutura da argila esmectita 

b- unidade estrutural 

                                                 oxigênio                             hidroxila 

                                                 alumínio                             silício eventualmente alumínio 

 

 

Figura 2.15. Estrutura cristalina da argila esmectita. a- estrutura da argila b- unidade 

estrutural (Baraúna, 1991) 

 

 

Devido ao seu baixíssimo custo, as esmectitas podem ser utilizadas como carga nas 

indústrias de plástico, tintas, inseticidas, produtos farmacêuticos e veterinários, com a 

finalidade de aumentar o volume e modificar as propriedades desses materiais. 
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Existe uma classificação internacional dos argilominerais, recomendada pela 

"Association International pour l'Étude des Argiles", com uma subdivisão para os 

argilominerais cristalinos, identificados experimentalmente por difração de raios-X (Santos, 

1989). Essa subdivisão ocorre em duas classes gerais: a) Silicatos cristalinos com estrutura em 

camadas ou lamelares e b) Silicatos cristalinos com estrutura fibrosa. 

Os grupos tetraédricos estão ligados entre si para formar camadas hexagonais contínuas 

(Figura 2.11). Os grupos octaédricos também estão ligados hexagonalmente em camadas 

octaédricas (Figura 2.16). Essas camadas formadas são usualmente chamadas de folhas 

tetraédricas e folhas octaédricas, respectivamente. 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Grupos e lâminas da argila esmectita,  

a: grupo tetraédrico; b: lâmina tetraédrica; c: grupo octaédrico; d: lâmina octaédrica 

(Baraúna, 1991). 
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2.8.6. Comportamento termico das esmectitas 

 

 A natureza da água adsorvida e os fatores que influenciam nas propriedades desta, 

constituem os elementos fundamentais que determinam as características do sistema argila-

água, tais como plasticidade e a resistência mecânica no estado cru. Os dados relativos ao 

comportamento térmico das argilas esmectitas estão expostos no Anexo F. 

 

2.8.7. Avaliação da acidez da argila por adsorção-dessorção de n-Butilamina 

 

 Pelo fato da base orgânica n-butilamina apresentar possibilidades de dissociação em 

função da força do sítio ácido, a mesma tem sido muito utilizada para avaliar a acidez de 

argilas. Takahashi et al. (1976) concluíram que a n-butilamina se decompõe nos sítios mais 

fortes da sílica-alumina, a partir de 300ºC, produzindo propileno e buteno resultantes da 

quebra da ligação C-C ou C-N da n-butilamina, respectivamente. Segundo os autores, as 

quantidades dessorvidas foram equivalentes à quantidade do precursor na superfície catalítica, 

tendo em vista que cada produto foi formado a partir da decomposição da amina. 

 As propriedades ácidas de uma argila foram estudadas por Ruiz et al. (2002) usando a 

n-butilamina como a molécula de prova. Uma comparação das propriedades foi conduzida 

com uma argila natural (R1), uma argila acidificada (R2) e uma argila ácida dopada com o 2% 

do lantânio (R3). As propriedades da força ácida total foram determinadas por DTA (Análise 

Térmica Diferencial) entre outras técnicas. A acidez aumentou como segue: R3 > R2 > R1. 

As forças dos sítios ácidos foram classificadas como fisiossorção, em fraca, média e forte. O 

tratamento ácido não mudou a distribuição dos sítios, removendo aparentemente somente as 

impurezas. A introdução do lantânio criou muitos mais locais ácidos e aumentou a área 

específica. Os sítios fracos e fortes, que aumentaram significativamente, foram considerados 

os sítios ácidos ativos novos produzidos pelo lantânio. 

Sólidos adsorventes ou catalíticos possuem acidez superficial identificada pela presença 

de sítios ativos ácidos. Inerentes às interações fluido-sólido, estes apresentam variadas 

intensidades relacionadas às adsorções de diferentes componentes de fases fluidas em contato 

com o sólido. Recorrendo à possibilidade de adsorção de bases de uma fase fluida sobre sítios 

ácidos, busca-se proceder à remoção das moléculas de uma base adsorvida, promovendo-se a 

dessorção sob elevação programada de temperatura. Numa faixa de temperatura há 

possibilidade de se identificar diferentes sub-faixas, nas quais distintos teores da base 

adsorvida são liberados dessortivamente. Assim, propõe-se que a baixas temperaturas 
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ocorrem dessorção das moléculas da base adsorvida em sítios de reduzida acidez. Nas faixas 

de temperatura intermediárias e elevadas, dessorvem moléculas adsorvidas em sítios ácidos 

possuidores de acidez intermediária e forte, respectivamente (Silva, 1997a). 

 

2.8.8. Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

 

 Desde o final do século XX são conhecidos instrumentos de medição de temperatura. 

Em 1887 LeChatelier introduziu mudanças nas taxas de aquecimento como função do tempo, 

para identificar argilas. Roberts Austin concebeu o método diferencial de temperatura em 

1889. No entanto, só em 1964 a calorimetria diferencial de varredura (DSC) foi desenvolvida 

pela Perkin-Elmer Co. (Wendhausen et al., 2005). A partir desse ano vários estudos com 

argilas foram realizados utilizando a técnica DSC, sendo alguns deles, os de Hwu et al. 

(2002); Vyazovkin & Dranca (2004) e Dellisanti & Valdré (2005). 

A calorimetria diferencial de varredura (DSC) é uma técnica que permite uma medida 

quantitativa da mudança de entalpia, que ocorre em um material sólido como uma função da 

variação de temperatura. Uma amostra e um material de referência são submetidos a um 

aumento de temperatura, durante um aquecimento linear programado, até que um evento 

térmico na amostra, tal como fusão, decomposição ou mudanças na estrutura cristalina ocorra, 

requerendo adição ou remoção de calor relativo ao material de referência.  Esta variação de 

calor é o parâmetro experimental que é medido como função da temperatura (Silva, 1997a). 

 

2.8.9. Ativação ácida das argilas esmectitas 

 

 A esmectita natural possui camada estrutural 2:1 (uma folha octaédrica de alumínio 

entre duas folhas tetraédricas de silício) e uma rede de carga negativa como resultado de 

substituições isomórficas na folha tetraédrica (íons Si4+ na estrutura básica são substituídos 

por Al3+) e na folha octaédrica (íons Al3+ são substituídos por íons Mg2+) . A rede negativa de 

carga é balanceada pela troca de cátions (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) que são primariamente 

adsorvidos no espaço intercamada. Sob certas condições, os cátions que equilibram a rede de 

carga negativa podem ser trocados por outros cátions (Silva, 2005b). 

 Os cátions em solução aquosa não se comportam como entidades separadas. O elevado 

campo de força dos cátions imobiliza as moléculas de água vizinhas como resultado da 

atração água-cátion (hidratação). Quando, por exemplo, ácido sulfúrico puro é diluído com 

água, ocorre dissociação (H2SO4
+ ↔ H3O

+ + HSO4
−). No tratamento com ácido sulfúrico, os 
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cátions trocáveis da amostra original são substituídos por H3O
+. O pequeno tamanho (r) de 

H3O
+ e seu alto potencial iônico (carga elétrica do cátion hidratado/r) facilitam a penetração 

no cristal de esmectita. De qualquer forma, uma pequena fração de H3O
+ adsorvido pode 

entrar nesse interior para desalojar alumínio e magnésio (Yarive & Cross, 1979). 

Consequentemente, a alta acidez da solução favorece a ocorrência do mencionado estágio o 

qual explica a dissolução (mobilização) dos cátions trocáveis adsorvidos da amostra original e 

produtos solúveis de reação obtidos com diferentes concentrações de ácido. 

 Na esmectita, o grupo de camadas elementares é ordenado ao longo do eixo c 

cristalográfico. A separação entre camadas na argila lamelar pode ser determinada pelo 

espaçamento d(001). Levando em conta que cada cátion intercamada toca duas camadas de 

esmectita, é possível dizer que a permuta de cátions semelhantes produz a mudança do 

espaçamento d(001) (Silva, 2005). 

 Para as formas monoiônicas de esmectita, os espaçamentos d(001) são: 1,22 nm para 

K-esmectita; 1,33 nm para Na-esmectita; 1,42 nm para Mg-esmectita e 1,69 nm para Ca-

esmectita (Bart et al.,1979). 

 A influência da ativação ácida no comportamento estrutural de argilominerais 

esmectíticos foi estudada por Volzone et al. (1986 e 1987). Admitindo como variáveis 

operacionais a concentração de ácido, a relação sólido/ácido e o tempo de tratamento, foram 

realizados experimentos de ativação a partir dos quais foram obtidas informações sobre 

superfície específica; comportamento estrutural apoiadas em difração de raios-X (DRX) e 

espectrofotometria de absorção no infravermelho (IR); e cátions trocáveis (CT). Os autores 

concluíram que o tempo de tratamento e a concentração de ácido constituem variáveis 

operacionais de importância decisiva na magnitude do desenvolvimento superficial. 

 Uma diminuição progressiva nos valores da capacidade de troca de cátions (CTC) foi 

observada em estudos realizados por Falaras et al. (1999), através de tratamento de Ca-

montmorilonita com soluções de ácido sulfúrico e isto pode ser entendido em termos das 

camadas estruturais da argila. A análise elementar mostrou que acontece uma ativação 

moderada e só 25%-30% dos cátions octaedrais foram removidos. Ao mesmo tempo a área 

superficial total e a acidez da argila aumentaram. 

 Tavani & Volzone (1999) estudaram a adsorção de ácido sulfúrico por esmectita em 

soluções aquosas ácidas. As quantidades de cátions dissolvidos em cada solução foram 

determinadas através de análise química. Simultaneamente, a esmectita original e a esmectita 

depois de cada teste foram caracterizadas por infravermelho, difração de raios-X e índice de 

inchamento. Os resultados obtidos permitiram determinar que as substituições dos cátions 
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trocáveis e o ataque químico aconteceram em baixas concentrações ácidas e tempos de 

tratamento muito diferentes. Foi observado que durante o tratamento ácido da esmectita, foi 

produzido um dano progressivo de sua estrutura cristalina. Finalmente, foram determinadas as 

influências da substituição de cátions trocáveis e do ataque químico no índice de inchamento. 

 Os autores concluíram que a adsorção de ácido sulfúrico por esmectita conduziu à 

substituição dos cátions trocáveis por H3O
+ e ao ataque químico subsequente da argila. 

Ambos os eventos causaram a dissolução (mobilização) de cátions trocáveis adsorvidos na 

amostra original e dos produtos solúveis da reação. Segundo os autores, a ocupação do 

espaçamento intercamada por H3O
+ proporcionou a manutenção do mesmo espaçamento 

(1,53 nm) quando a argila foi tratada com as diferentes concentrações de ácido. 

 O tempo de tratamento ácido e a concentração do ácido têm influência direta no grau 

de destruição da estrutura das esmectitas. Estudos realizados por Foletto et al. (2003) 

demonstraram que uma esmectita da cidade de Mendoza (Argentina), ativada em tempos de 

contato e concentrações de ácidos diferentes promoveu remoções de cátions da folha 

octaedral e destruição da estrutura do argilomineral, proporcionais aos níveis das variáveis 

estabelecidas.  Foi verificado ainda que as amostras tratadas comportaram-se de forma mais 

eficiente do que uma amostra padrão. 

 

2.8.10. Capacidade de troca catiônica 

 

A capacidade de troca catiônica (CTC) de um aluminossilicato é a quantidade de íons, 

particularmente cátions, que este pode adsorver e trocar. É uma das propriedades mais 

importantes, que resulta do desequilíbrio das cargas elétricas na estrutura cristalina, devido às 

substituições isomórficas, às ligações químicas quebradas nas arestas das partículas e à 

interação dos íons H3O
+ com as cargas nestas ligações quebradas. Para neutralizar estas 

cargas, existem cátions trocáveis, que estão fixos eletrostaticamente ao longo das faces e entre 

as camadas estruturais (Baraúna, 1991). A afinidade dos materiais trocadores de íons está 

relacionada com a carga e o tamanho dos íons em solução. O poder de troca de um cátion será 

tanto maior, quanto maior for a sua valência e menor a sua hidratação. A força com que um 

íon é atraído é proporcional à sua carga iônica e, por consequência, íons de maior valência são 

mais fortemente atraídos pelo material (Baraúna, 1991). 

Entre cátions de mesma valência, a seletividade aumenta com o raio iônico, em função 

do decréscimo do grau de hidratação, pois quanto maior for o volume do íon, mais fraco será 

seu campo elétrico na solução e, consequentemente, menor o grau de hidratação. Logo, para 
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uma mesma série de íons, o raio hidratado é geralmente inversamente proporcional ao raio 

iônico do cristal. Entretanto, o grau de hidratação do íon depende da viscosidade da solução, 

da temperatura, da presença de interferentes e de vários outros fatores, podendo ter um valor 

variável em função de determinada aplicação (Cases et al., 1997). 

No caso de cátions monovalentes, a seletividade segue a seguinte seqüência: H+ > Cs+ 

>Rb+>NH4
+>K+ > Na+ > Li+. Para cátions bivalentes a sequência é a seguinte: Ba2+>Sr2+>Ca2+ 

>Mg2+. O íon K+, de diâmetro 2,66 Å, ajusta-se bem às cavidades do arranjo hexagonal dos 

átomos de oxigênio de 2,80 Å de diâmetro, ficando, desta forma, fortemente preso ao arranjo. 

Na ilita, depois de sua secagem, o potássio fixa-se quase irreversivelmente, sendo este fato 

muito importante para a adubação de solos agrícolas (Santos, 1989). 

Como a remoção de metais pesados pelo processo de troca iônica depende diretamente 

da CTC do aluminossilicato, a medida da capacidade de troca de um aluminossilicato é um 

parâmetro importante para a utilização desses materiais em processos de extração de metais. 

Vários métodos de medidas da CTC têm sido descritos na literatura, utilizando diferentes 

procedimentos (Moreno et al., 1997). Entretanto, o método mais utilizado para a 

determinação da CTC de aluminossilicatos envolve a saturação do material com uma solução 

de acetato de sódio ou potássio e posterior deslocamento deste íon pelo cátion amônio, por 

tratamento com uma solução de acetato de amônio. A dosagem dos cátions deslocados, Na+ 

ou K+, pelo NH4
+, é medida por fotometria de chama (Guarino et al., 1997). A Tabela 2.2 

mostra a variação da capacidade de troca de alguns argilominerais, determinada pelo método 

de saturação com o cátion amônio. 

  

Tabela 2.2. Capacidade de troca catiônica (CTC) de aluminossilicatos. 

 

Argila CTC (meq/100 g de argila) 

Caulita 3-15 

Haloisita 2H2O 5-10 

Haloisita 4H2O 10-40 

Ilita 10-40 

Clorita 10-40 

Sepiolita-atapulgita 20-35 

Esmectita 80-150 

Montmorilonita 80-200 

Vermiculita 100-150 
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A diferença na CTC deve-se à natureza e localização dos sítios ativos na rede do 

argilomineral. Na montmorilonita, por exemplo, esses sítios estão localizados tanto na 

superfície externa quanto na intercamada, em virtude da carga negativa presente no sítio de Al 

hexacoordenado. Na caulita os sítios ativos são restritos à superfície externa. A comparação 

das curvas de neutralização das formas ácidas da caulita e da montmorilonita evidenciou a 

diferença de acidez desses argilominerais (Silva, 2005). 

 

2.8.11. Área específica 

 

A área específica é definida como a área da superfície exposta das partículas por 

unidade de massa. A cinética de todos os processos de interação heterogênea "sólido-fluido" 

depende diretamente da área específica do reagente sólido. No caso dos aluminossilicatos, a 

área específica é avaliada normalmente através das informações obtidas a partir das isotermas 

de adsorção-dessorção na temperatura do N2 líquido. Dessa forma, é possível acompanhar as 

modificações texturais ocorridas nos sólidos.  

A isoterma de adsorção de uma substância sobre um adsorvente é função da 

quantidade de substância adsorvida em equilíbrio com a sua pressão ou concentração na fase 

gasosa, à temperatura constante.  

Os dois modelos clássicos utilizados no cálculo da área específica são: o modelo BET 

(Brunauer, Emmett & Teller), desenvolvido para adsorverem multicamadas, e o modelo 

Langmuir, desenvolvido para monocamadas. Além destes modelos, costuma-se também 

empregar o modelo BJH (Barrett, Joyner & Halenda).  

Este modelo é comumente empregado para o levantamento do tamanho médio e da 

distribuição de tamanho de poros com a área específica (Gregg & Sing, 1982).  

A Tabela 2.3. apresenta os valores da área específica de alguns aluminossilicatos pelo 

método BET (Gomes, 1986). 
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Tabela 2.3. Área específica de alguns aluminossilicatos (Gomes, 1986). 

 

Aluminossilicato Área específica (m2/g) 

Caulita de elevada cristalinidade >15 

Caulita de baixa cristalinidade >50 

Betonita 74,5 

Haliosita 2H2O >60 

Ilita 50-100 

Montimorilonita 150-800 

Mordenita 340 

Zeolita 300-800 

 

 

A estrutura tridimensional das argilas, em especial das esmectitas, é muito sensível à 

temperatura. A estrutura das esmectitas é lamelar e normalmente apresenta empilhamento ao 

longo do eixo normal ao plano das lamelas. Nos espaços que separam as lamelas umas das 

outras existem cátions trocáveis hidratados, cuja presença é necessária para o balanceamento 

elétrico global da estrutura, uma vez que as lamelas apresentam carga negativa. Os espaços 

existentes entre as lamelas individuais não estão todos preenchidos pelos cátions e suas águas 

de hidratação, de modo que existe uma porosidade que pode ser explorada (Silva, 2005b). 

A influência da área superficial na remoção de íons Cu2+ de soluções sintéticas foi 

reportada por Guarino et al. (1997), utilizando duas argilas brasileiras, F-I e F-II, com áreas 

específicas distintas (114 e 218 m2/g, respectivamente). Foi observado que a argila F-II, de 

maior área específica, removeu bem mais íons Cu2+ do que a argila F-I Silva (1997). 

 

2.8.12. Granulometria 

 

A granulometria é um método de classificação das partículas de uma amostra sólida 

pelos respectivos tamanhos. Como a granulometria é responsável por muitas propriedades dos 

argilominerais, a sua medida é de extrema importância para a caracterização desses materiais. 

O método mais usual de análise granulométrica é o peneiramento, que consiste na passagem 

do material sólido por uma série de peneiras padronizadas (ASTM), em ordem crescente de 

malha. No caso das argilas, a análise granulométrica geralmente é feita pelo método da 

sedimentação. Este método baseia-se na lei de Stokes, que mede a velocidade com que uma 
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partícula cai livremente sob a influência da gravidade, através de um meio líquido (Silva, 

2005b). 

 

2.9. Planejamentos fatoriais 

 

Geralmente um dos problemas mais comumente encontrados na realização de 

experimentos, está na determinação da influência de uma ou mais variáveis sobre o sistema 

em estudo. No planejamento de qualquer experimento, a primeira etapa a ser feita é decidir 

quais são os fatores interferentes e a influência das variáveis controladas pelo experimentador, 

assim como, as respostas de interesse. Os fatores podem ser qualitativos ou quantitativos. 

Deve-se definir, também, o objetivo do experimento para se optar pelo tipo de planejamento 

mais adequado. O planejamento fatorial é uma ferramenta estatística que permite determinar 

se as variáveis escolhidas para serem estudadas em um sistema têm ou não influência sobre a 

resposta desse sistema. Permite, também, avaliar e quantificar o nível dessa influência e a 

existência de interação entre as variáveis (Barros Neto et al., 2001). 

O objetivo esperado, utilizando-se planejamentos fatoriais baseados em princípios 

estatísticos, é extrair do sistema em estudo o máximo de informação útil, fazendo um número 

mínimo de experimentos. A essência de um bom planejamento consiste em projetar um 

experimento de forma que ele seja capaz de fornecer exatamente o tipo de informação 

procurada. Para realizar um experimento de forma eficiente, deve ser utilizada uma 

abordagem científica para o seu planejamento. Esta abordagem é identificada por meio do 

termo planejamento estatístico de experimentos, que se refere ao procedimento de planejar um 

experimento de forma que os dados apropriados sejam coletados em tempo e custo mínimos. 

A análise destes dados por meio de técnicas estatísticas resultará em conclusões confiáveis. 

São três os princípios básicos do planejamento de experimentos: réplica, aleatorização e 

formação de blocos (Barros Neto et al., 2001). 

 

a) Réplicas: São repetições dos experimentos feitas sob as mesmas condições. As réplicas 

permitem a obtenção de uma estimativa da variabilidade devida ao erro experimental ou erros 

aleatórios. Erros aleatórios são erros pequenos, impossíveis de controlar, que se manifestam 

de forma aleatória, ora alterando pra mais, ora para menos, mas seu efeito parece se dar ao 

acaso. A partir desta estimativa é possível avaliar se a variabilidade presente nos dados 

coletados é devida somente ao erro experimental ou se existe influência das diferentes 

condições avaliadas pelo pesquisador. 



Capítulo 2 – Aspectos Teóricos                                           65 

 

Geraldo Martins Rodrigues Filho, setembro/2012.                                            Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN                      
 

b) Aleatorização: A aleatorização ou randomização é uma técnica de planejamento 

experimental puramente estatística em que a sequência dos ensaios é aleatória, assim como, a 

escolha dos materiais que serão utilizados nesses ensaios. Uma das exigências do uso da 

metodologia estatística para o planejamento experimental e para a análise dos resultados é que 

as variáveis estudadas e os erros experimentais observados apresentem um caráter aleatório, o 

que é conseguido pelo emprego desta técnica. A aleatorização permite que os efeitos de 

fatores não controlados, que afetam a variável resposta e que podem estar presentes durante a 

realização do experimento, sejam balanceados entre todas as medidas. Este balanceamento 

evita possíveis confusões na avaliação dos resultados devido à atuação desses fatores. 

 

c) Formação de blocos: os blocos são conjuntos homogêneos de unidades experimentais 

(unidade básica para a qual será feita a medida da resposta). A técnica dos blocos permite 

realizar a experimentação com uma maior precisão, reduzindo a influência de variáveis 

incontroláveis. Um bloco é uma porção do material experimental que tem como característica 

o fato de ser mais homogêneo que o conjunto completo do material analisado. O uso de 

blocos envolve comparações entre as condições de interesse na experimentação dentro de 

cada bloco. Na análise com blocos, a aleatorização é restringida à sequência de ensaios 

interna dos blocos e não ao conjunto total de ensaios. 

O planejamento fatorial é indicado quando se deseja estudar os efeitos de duas ou mais 

variáveis de influência. Em cada tentativa ou réplica, todas as combinações possíveis dos 

níveis de cada variável são investigadas. Quando o efeito de uma variável depende do nível 

das outras variáveis, diz-se que há interação dessas variáveis. 

 

d) Significância estatística da regressão e predição 

   

 Admitindo-se que os erros seguem distribuição normal, pode-se usar as médias 

quadráticas para testar se a equação de regressão é estatisticamente significante, no caso do 

modelo linear β ֽ◌= 0 → não há relação linear entre x e y → (MQr/MQr), segue uma 

distribuição F, em que MQR/MQr, são as médias quadráticas da regressão e do resíduo, 

respectivamente e F é está relacionado ao ponto de distribuição com 95% de confiança 

estatística. De acordo com a Equação (2.34). 

 

1, 2

1 2,
nR

r

FM Q

M Q υ υ
−=                                                                                                              (2.34) 
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Como a Equação (2.34) só vale para β ֽ◌=0 pode-se calcular essa hipótese nula usando o valor 

calculado (MQr/MQr) e comparando-o com o valor tabelado F1,1-2 no nível desejado. Se 

( 1, 2/R r nMQ MQ F −> ) descarta-se a hipótese (ou seja β ֽ◌=0). Nem sempre o modelo com 

significância estatística é preditivo (útil para fazer previsões). Pode acontecer que a faixa 

coberta pelos fatores estudados seja pequena demais, fazendo com que o efeito sobre a 

resposta fique mascarado pela extensão do erro experimental (Barros Neto et al., 2001). 

  

2.9.1. Planejamento Fatorial em 22 

 

Um caso particular é o planejamento fatorial com k fatores e 2 níveis, que é 

denominado planejamento fatorial 2k. Os fatores e os níveis são pré-determinados, 

configurando esse planejamento como um modelo de efeitos fixos. Para que a análise seja 

objetiva, as hipóteses de normalidade devem ser satisfeitas. Esse tipo de planejamento é usado 

normalmente nos estágios iniciais da pesquisa, permitindo o estudo de diversos fatores com 

um número reduzido de experimentos. 

Como há somente dois níveis para análise de cada fator, assume-se que a variável de 

resposta apresente comportamento linear entre esses níveis. É necessário especificar os níveis 

(superior e inferior) em que cada variável será estudada, ou seja, estabelecer os valores dos 

fatores empregados nos experimentos. O nível inferior e superior são representados por (-) e 

(+), respectivamente. 

Um planejamento fatorial requer a execução de experimentos para todas as possíveis 

combinações dos níveis dos fatores. Em geral, se houver n1 níveis na variável 1, n2 na 

variável 2,..., nk na variável k, o planejamento fatorial terá n1 x n2 x...x nk ensaios diferentes. 

Um planejamento fatorial em que todas as variáveis são estudadas em apenas dois níveis é, 

portanto o mais simples de todos eles. Havendo k fatores, isto é, k variáveis controladas pelo 

experimentador, o planejamento de dois níveis irá requerer a realização de 2 x 2 x ...x 2 = 2k 

ensaios diferentes. Costuma-se então representar um planejamento fatorial de dois níveis e k 

variáveis por 2k, (Barros Neto et al., 2001). 

Os experimentos fatoriais 2k são amplamente utilizados principalmente pelos seguintes 

motivos: 

a) A interpretação dos resultados é bastante intuitiva; 

b) O número de ensaios envolvidos na realização desses experimentos, por fator estudado, é 

relativamente pequeno; 
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c) Esses experimentos podem ser aumentados, com a inclusão de novos níveis e/ou fatores, 

quando for necessário realizar uma avaliação mais detalhada do fenômeno que está sendo 

estudado (Barros Neto et al., 2001) explicam que quando um efeito de uma variável depende 

do nível de outra, diz-se que estas variáveis interagem e pode-se calcular o efeito de interação 

entre elas. A existência da interação torna incorreta a análise isolada do efeito de um único 

fator. Se o comportamento de um fator não é o mesmo nos dois níveis do outro fator, diz-se 

que existe interação entre os fatores. O efeito da interação entre dois fatores é definido como a 

metade da diferença entre os efeitos de um fator nos dois níveis do outro fator. Quando a 

interação é muito significativa, os efeitos principais correspondentes apresentam pouco 

sentido prático. 

  

2.9.2. Planejamento Fatorial 24 

  

 Este planejamento apresenta quatro fatores. Com isso, o número total de ensaios é de 

16. Com resultados obtidos nos experimentos, pode-se calcular, além da média global, quinze 

efeitos: quatro efeitos principais, seis interações de dois fatores, quatro interações de três 

fatores e uma interação de quatro fatores (Barros Neto et al., 2001). 

 

2.9.3. Frações meias de planejamentos fatoriais 

  

 Para otimizar um procedimento analítico, pode-se estimar muito bem a média e os 

efeitos principais usando a metade dos ensaios determinados no planejamento fatorial 

completo, ou seja, com a metade do esforço necessário para fazer o planejamento completo. A 

explicação é a seguinte. Para um planejamento com dezesseis ensaios, com os oito ensaios da 

meia fração pode-se estimar oito grandezas independentes. Depois do cálculo da média e dos 

quatro efeitos principais, restam apenas três graus de liberdade. Obviamente este número é 

insuficiente para fornecer estimativas independentes de todas as seis interações dos dois 

fatores.  

 O planejamento com oito ensaios que pode ser considerado uma fração meia do 

fatorial completo, pode ser representado com a notação 24-1, que é a metade de 24. 

 
4

1 4 4 12 82 2 2
2

− −= = =  
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 Esta notação indica que se tem quatros fatores, cada um com dois níveis, mais realiza-

se apenas oito ensaios. A presença do valor -1 no expoente significa que o fatorial completo 

foi dividido por dois. Se ele tivesse sido dividido em quatro partes, o expoente seria 4-2, e 

assim por diante (Barros Neto et al., 2001). 

 

2.9.4. Análise da variância 

 

A análise da variância é um método usado para testar a igualdade de três ou mais 

médias populacionais, baseado na análise de variâncias amostrais, é utilizada para verificar se 

os efeitos das interações são de fato significativos. Para que as conclusões estabelecidas por 

meio da análise de variância possam ser consideradas válidas é necessário que os termos de 

erro sejam independentes, normalmente distribuídos e com a mesma variância em cada 

tratamento. De acordo com (Barros Neto et al., 2001), o método mais utilizado para se avaliar 

numericamente a qualidade de ajuste de um modelo é a análise de variância. O exame dos 

resíduos é fundamental na avaliação da qualidade do ajuste de qualquer modelo. Um modelo 

que deixe resíduos consideráveis é obviamente um modelo ruim. O modelo ideal não deixa 

resíduo algum, pois todas as suas predições coincidiriam com os resultados observados. 

 

2.9.5. Método do valor P (Probabilidade) 

 

 Na investigação de um determinado fenômeno, em que existe uma coleção de dados 

estatísticos, sob a forma de uma lista de resultados de um experimento ou de observações 

relacionadas ao experimento, quando se deseja saber se o fenômeno pode ser adequadamente 

descrito através de um modelo teórico envolvendo probabilidades, considera-se a hipótese de 

que o modelo sugerido é adequado. Nesta hipótese podem-se computar as probabilidades dos 

vários eventos relacionados com o experimento. Os autores denominam hipótese nula, 

denotada pelo símbolo H0, como a hipótese a ser validada pelo teste, pois a atenção deve ser 

orientada em relação a ela, conduzindo-se o raciocínio para tal. A hipótese contrária a H0 é 

denominada de hipótese alternativa, representada por H1. Aceitar H0 significa rejeitar H1, 

enquanto que rejeitar H0 significa aceitar H1. O valor P (ou valor de probabilidade) é a 

probabilidade de se obter um valor da estatística amostral de teste no mínimo tão extremo 

como o que resulta dos dados amostrais, na suposição de a hipótese nula ser verdadeira 

(Barros Neto et al., 2001). 
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Enquanto a abordagem tradicional do teste de hipóteses resulta em uma conclusão do 

tipo “rejeitar/não rejeitar”, os valores P dão o grau de confiança ao se rejeitar uma hipótese 

nula. Os valores P são interpretados da seguinte forma: 

a) P < 0,01 – Elevada significância estatística (evidência muito forte contra hipótese nula); 

b) 0,01 ≤ P ≤ 0,05 – Estatisticamente significante (evidência adequada contra a hipótese nula); 

c) P > 0,05 – Evidência insuficiente contra a hipótese nula. 
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3. Estado da arte 

 

3.1. Uso de argilas na adsorção 

As argilas, de uma maneira geral, têm sido utilizadas em uma grande diversificação de 

processos industriais. O primeiro uso industrial foi desenvolvido por Jordan, na década de 20 

do século passado, na fabricação de graxas industriais para uso acima de 70ºC, substituindo os 

sabões pelas bentonitas. Esses produtos receberam os nomes comerciais de “Bentonas” e 

“Astrotone”. Posteriormente foram usadas para perfuração de poços de petróleo, 

especialmente do tipo “offshore” e em formações geológicas salinas (Coelho et al., 2007). 

 Muitos adsorventes têm sido desenvolvidos incluindo o carbono molecular, novas 

zeólitas e aluminofosfatos, argilas pilarizadas e modelos de sólidos mesoporos. Em adição, 

várias técnicas de espectroscopia e microscopia podem agora ser empregadas para o estudo do 

adsorbato e da microestrutura do adsorvente. Maiores avanços têm sido realizados nas 

medidas experimentais de isotermas e calores de adsorção e em simulação computacional de 

fisissorção (Rouquerou et al., 1999). 

 Santos et al. (2002) pesquisaram sobre a caracterização e usos de argilas bentonitas e 

vermiculitas para adsorção de cobre (II) em solução e chegaram à conclusão que todas as 

argilas estudadas em seu trabalho poderiam ser usadas como adsorventes de Cu (II). Este foi 

removido de soluções ou águas provenientes de indústrias, onde este metal era um agente 

poluente. A vermiculita mostrou-se mais eficiente na remoção de metais por adsorção, uma 

vez que possui maior área específica e maior capacidade de troca iônica. A remoção do cobre 

pode ser considerada como um processo de troca iônica, dependente da faixa de pH do meio. 

A possibilidade de precipitação de espécies de Cu (II), na faixa de pH entre 4,5 e 9,0, foi 

observada com muita clareza.  

 Silva (2005b) fez um estudo da redução de corante em efluente de processo de 

tingimento de lavanderias industriais por adsorção em argila, levando em consideração o 

investimento necessário e custos. Os resultados demonstraram um bom potencial do processo, 

visto que foram obtidos valores de remoção de corante acima de 90%. Uma modelagem 

matemática foi efetuada, a fim de se obter uma equação empírica, que reproduzisse o 

fenômeno de adsorção em banho finito, dentro da faixa de dados experimentais disponíveis, 

obtendo-se uma equação com boa capacidade de previsão de resultados. Silva (2005b) 
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estudou o processo de remoção do corante Solophenyl carbono em solução aquosa por 

adsorção com argila esmectita, e destacou que seus resultados foram altamente significativos, 

em torno de 98 % de eficiência de remoção de cor. O autor obteve uma quantidade adsorvida 

qm = 769,23 mL.g-1 e a constante de equilíbrio de adsorção Keq = 0,0288 L.g-1 para argila 

ativada com HCl (1:1), e qm = 370,37 mL.g-1  e Keq = 0,0464 L.g-1 para argila “in-natura”. Os 

resultados obtidos demonstraram que o processo de adsorção é tecnicamente viável para 

remoção de corantes em efluentes de indústrias têxteis de pequeno e médio porte. 

Marella et al. (2006) estudaram a remoção de cor de efluente têxtil. Os seus resultados 

mostraram que os ensaios realizados com argila calcinada a 300ºC apresentaram melhor 

capacidade de remoção, sendo a condição ótima de remoção de cor aquela em que a 

concentração de corante foi mínima e a massa de NaCl máxima. 

Baraúna (1991) estudou o processo de adsorção de pigmentos de óleo vegetal com 

argilas esmectíticas ácido-ativadas, comprovando a sua aptidão para produzir a 

despigmentação do óleo vegetal em teor da clorofila-a. Os resultados apresentaram uma 

capacidade adsortiva de qAm = 144,93 mg.g-1, significando ordem de grandeza próxima aquela 

determinada para a argila Tonsil, de qAm = 166,67 mg.g-1. 

 Melo (2007) verificou, em seus experimentos sobre remoção de cor de efluente de 

tinturaria em sistema de leito poroso, que a melhor eficiência do processo de adsorção nas 

condições investigadas ocorreu quando aplicada à argila bentonita calcinada a 300 oC. O 

estudo apresentou capacidade de remoção satisfatória, além de vantagens no seu custo, por se 

constituir de resíduo gerado em grande abundância na mineração da gipsita.  

Souza et al. (2008) estudaram a remoção de cor de efluente têxtil utilizando argila em 

leito poroso. Seus resultados mostraram que a concentração inicial influencia, de forma 

significativa no processo de adsorção, enquanto o efeito da massa de adsorvente foi pouco 

relevante no processo. Os autores concluíram que a adsorção de corante pode ser efetuada em 

leito fluidizado com eficiência satisfatória de remoção. 

Santos et al. (2008) trabalharam com a  potencialidade de argilas bentoníticas e 

sepiolíticas como adsorventes de corantes têxteis em solução aquosa e observaram que os 

resultados obtidos em seus ensaios permitiram identificar as argilas como bons adsorventes de 

corantes básicos (praticamente descoloração total das soluções). A Sepiolita mostrou-se 

eficiente na remoção do corante Directo (100% remoção da cor). Os três pares 

corante/adsorvente, mais promissores foram (Vermelho Básico/Argila bentonítica, Vermelho 

Básico/Sepiolite e Azul Directo/Sepiolita). Para a adsorção do corante básico pelas duas 

argilas, verificou-se uma dependência considerável do pH inicial superior a 7. A quantidade 
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fixada no adsorvente aumentou com a elevação do pH da solução. Relativamente ao corante 

Directo, observou-se uma clara influência do pH, em toda a gama estudada na adsorção, 

sendo a remoção favorecida por valores baixos de pH.  

Oliveira et al. (2010) concluíram, em seu estudo cinético da remoção do corante 

Solophenyl red em meio líquido por adsorção em argila esmectita, que a argila esmectita pode 

ser utilizada como um material adsorvente na remoção do Solophenyl red em solução aquosa. 

Os testes cinéticos realizados em banho finito mostraram que o equilíbrio é alcançado em 

aproximadamente 40 minutos e que nesse período cerca de 80% do corante é retido pela argila 

em estudo. A eficiência de remoção obtida pela argila esmectita foi independente do 

tratamento aplicado. 

Fraga et al. (2010) observaram, quando trabalhavam na remoção dos corantes reativos 

Drimaren blue e Drimaren red de soluções aquosas por adsorção em resíduo argiloso 

proveniente da indústria do alumínio, que no planejamento fatorial o diâmetro da partícula é 

uma variável muito importante para o desempenho do processo adsortivo. Diante dos 

resultados de cinética de adsorção, foi possível concluir que o processo entra em equilíbrio em 

10 minutos, obtendo-se o maior valor para a capacidade de adsorção do corante no resíduo 

tratado, correspondendo a 0,243 mg/g.  

Errais et al. (2011) concluíram em seu trabalho sobre a eficiência  da adsorção do 

corante aniônico em argila Fouchana, sem tratamento natural, que a argila usada era um 

adsorvente eficaz para a remoção do corante reativo red 120 em solução aquosa. A adsorção 

foi altamente dependente em diferentes parâmetros operacionais, como teor de adsorvente, 

pH, tempo, concentração inicial de corante, velocidade de agitação, concentração de sal e 

temperatura. Um aumento na concentração inicial do corante aumentava a força iônica 

provocando uma maior interação entre o corante e a argila, resultando em uma maior 

capacidade de adsorção. A capacidade de adsorção diminuiu com o aumento do pH ou da 

temperatura. A cinética de adsorção do corante reativo para argila foi rápida, o equilíbrio foi 

atingido após 8-10 minutos. Além disso, a cinética de adsorção pôde ser bem descrita pelo 

modelo pseudo-segunda ordem de reação. A diminuição da capacidade de carga da argila com 

o aumento da temperatura indicou que o processo de adsorção foi exotérmico e que está de 

acordo com o parâmetro de ativação termodinâmica, a adsorção foi espontânea, exotérmica e 

de natureza física, envolvendo forças fracas de atração. Embora a argila apresente capacidade 

de troca catiônica, portanto, deve repelir as moléculas aniônicas, experiências mostraram uma 

grande capacidade de adsorção do corante aniônico. A difração de raios-X mostrou que o 

corante não penetrou o espaço intercalar das esmectitas, mas foi bastante adsorvido em 
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superfícies externas. Assim, os principais envolvidos no processo aniônico de adsorção do 

corante RR 120 em argila Fouchana podem ser a atração nas bordas quebradas de partículas 

de argila. É por isso que, embora as condições de pH ácido fossem suficiente para aumentar a 

remoção do corante, a grande eficiência de adsorção foi ainda obtida em pH natural. Em 

comparação com esmectitas padrão e MX80 bentonita, a argila Fouchana teve um bom 

potencial para adsorver moléculas de corante aniônico RR120. Por isso, pode ser uma 

alternativa promissora de adsorvente de baixo custo para remoção de corantes reativos 

aniônicos de águas residuais corantes. 

Anbia & Salehi (2012) pesquisaram sobre a remoção de corantes ácidos de meios 

aquosos por adsorção amino-funcionalizado em sílica nanoporosa SBA-3 e concluiram que a 

capacidade de adsorção dos adsorventes varia na seguinte ordem: SBA-3/PEHA>SBA-

3/APTES>SBA-3/EDA>SBA-3. O SBA-3/PEHA tem a maior capacidade de adsorção de 

todos os corantes ácidos. O mecanismo adsorção, que se baseia na atração eletrostática e 

ligação de hidrogênio,  foi descrito. Estudos foram realizados em lotes para avaliar o efeito de 

vários parâmetros experimentais, tais como modificação química, tempo de contato, a 

concentração inicial, a quantidade de adsorvente, velocidade de agitação, o pH da solução e 

temperatura de reação no processo de adsorção. As isotermas de Langmuir e de Freundlich 

foram aplicadas e o modelo de Freundlich se mostrou representativo aos dados de equilíbrio 

isotérmico. A cinética de adsorção seguiu a equação de velocidade de pseudo-segunda ordem. 

Verma et al. (2012) em seu manuscrito revisaram várias opções de descoloração de 

efluentes têxteis por meios químicos. Com base em análise presente, alguns novos pré-

hidrolisados de coagulantes, tais como cloreto de polialumínio (PACl), cloreto de 

polialumínio férrico (PAFCl), sulfato de Poliferro (SLP) e cloreto de poliférrico (PFCl) foram 

estudados por serem mais eficazes e sugeridos para descoloração de efluentes têxteis. Além 

disso, o uso de coagulantes naturais para tratamento de efluentes têxteis também foi 

enfatizado e incentivado como a alternativa mais viável devido à sua natureza eco-amigável. 
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4. Metodologia experimental 

 

 Neste capítulo será apresentado o desenvolvimento experimental envolvendo o estudo 

e preparação do adsorvente e a descrição do procedimento dos ensaios experimentais em 

banho finito. 

 

4.1. Materiais  

 

Adsorvente 

Foram utilizadas como adsorventes argilas do tipo esmectitas, provenientes do pólo 

gesseiro da região do Araripe-PE, especificamente do município de Ipubi, onde são 

encontradas como resíduos da exploração da gipsita. Através da Figura 4.1, é possível 

visualizar uma ilustração da vista panorâmica da frente de lavra da mina São Jorge e a argila 

esmectita estudada. 

 

 

 

Figura 4.1. Vista panorâmica da frente de lavra da mina São Jorge – Ouricuri-PE, 

mostrando: a) gipsita (Membro Ipubi); b) argilas esmectíticas (Membro Romualdo) (Baraúna, 

1991). 
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O corante utilizado no presente trabalho foi o Amarelo Reativo BF-4G 200%, cuja 

estrutura, sua ficha catalográfica e seu boletim técnico estão epresentados na Figura 4.2 e nos 

Anexos A.1. e B.1., respectivamente. 

 

 

Figura 4.2. Estrutura do corante Amarelo Reativo BF-4G 200%. 

 

 

A argila esmectita usada no presente trabalho está representada na Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3. Argila esmectita “in-natura”. 
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4.1.2. Reagentes 

 

O corante utilizado neste trabalho foi o Corante Amarelo Reativo BF-4G 200%, de 

estrutura química mostrada na Figura 2.9, fabricado pela Texpal Indústria Química e 

fornecido pela Lavanderia Céu-Azul, localizada no município de Toritama/PE/Brasil. Os 

outros reagentes utilizados foram: 

- Cloreto de sódio (NaCl) comercial, 99% de pureza, Fmaia Indústria Química; 

- Hidróxido de sódio (NaOH), 97% de pureza, Fmaia Indústria Química; 

- Ácido sulfúrico P. A. (H2SO4), 95% de pureza, Fmaia Indústria Química; 

- Ácido clorídrico P. A. (HCl), 37% de pureza, DHEMIS Indústria Química; 

- Ácido cítrico P.A. (C6H8O7), 99,5% de pureza, Fmaia Indústria Química; 

- Citrato de sódio P.A. (Na3C6H5O7. 2H2O), 99% de pureza, Fmaia Indústria Química. 

 

Equipamentos 

 

- Espectrofotômetro de UV- Visível de marca Thermo Scientific e Modelo Genesys 10S; 

- Analisador de área superficial–BET Gemini III 2375 da Micromeritics; 

- Banho termostático com agitação e controle de temperatura da FANEM; 

- Picnômetro a gás Hélio, modelo accupyc 1330 da Micromeritics; 

- Porosímetro de mercúrio, modelo 9400 da Micromeritics; 

- pHmetro da marca Radelkis OP-265;  

- Espectrofotômetro de Absorção Atômica VARIAN; 

- Mesa Agitadora IKA KS 130-WEBER; 

- Medidor de pH digital PROCYON MOD. PHD-10; 

- Mufla ALTRONIC-CTE; 

- Balança analítica SARTORIUS; 

- Estufa de secagem e esterilização – FANEM MOD 315 SE; 

- Papel de filtro de fibra de vidro, MICROFILTRO FIBRA DE VIDRO GF, 3 47 mm 

ref.4130047, CARVALHAES; 

- Bomba de Vácuo 805765 EXIPUMP; 

- Vidrarias em geral; 

- Peneiras do tipo Tyler para análise granulométrica. 
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4.2. Desenvolvimento Experimental 

 O desenvolvimento experimental deu-se de acordo com o fluxograma representado 
pela Figura 4.4. 

 
 

Figura 4.4. Fluxograma do desenvolvimento experimental. 
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 O desenvolvimento experimental seguiu o fluxograma ilustrado na Figura 4.3, ele 

consistiu da caracterização da argila esmectita usada como adsorvente, da sua ativação 

química e térmica, da preparação das curvas de calibração das soluções corantes, assim como, 

a preparação das próprias soluções corantes, uso de planejamento fatorial 22 e fatorial 

fracionário 24-1, análise em UV-VIS do efluente após tratamento, tratamento estatístico dos 

dados, ensaios de estudo cinético, análise UV-VIS após estudos cinéticos, modelagem 

cinética e isotermas de adsorção. 

 

4.3. Caracterização do adsorvente 

4.3.1. Análise granulométrica 

 A argila esmectita utilizada nos experimentos foi fornecida pela Mineradora São 

Jorge, localizada no município de Ipubi/PE/Brasil. Esta foi coletada na forma natural em 

forma de torrões, sendo acondicionada em sacos plásticos devidamente etiquetados e 

transportada para o Laboratório de Física de Solos da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. A preparação da argila foi realizada por meio de secagem ao ar e classificação 

em peneiras. Após a argila foi separada e classificada visando a obtenção do diâmetro das 

partículas a serem utilizadas nos ensaios. Para a realização dos ensaios em banho finito e de 

ativação, foi utilizado o material argiloso retido na peneira Tyler de 35 Mesh, com diâmetro 

(d = 3,38 mm). 

 

4.3.2. Caracterização físico-química do adsorvente 

 

A análise para caracterização físico-química da argila “in-natura” (avaliação da acidez 

da argila por adsorção-dessorção de n-Butilamina), foi desenvolvida no Laboratório de Física 

de Solos da UFRPE. A base n-Butilamina tem sido muito empregada para fins de 

determinação de acidez em sólidos. A técnica da avaliação da acidez da argila é realizada 

através da adsorção de n-Butilamina em adsorvente por volatilização via corrente gasosa 

inerte, segundo os passos seguintes: 

• Estabelecimento do contato do sólido com a corrente gasosa contendo n-Butilamina 

tempo < 15 min; 

• Interrupção da passagem do gás, considerando encerrada a adsorção de n-Butilamina; 

• Redução da pressão sobre o sólido, proporcionando vácuo, a fim de remover 

conteúdos de n-Butilamina não adsorvida em tempo <10 min; 
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• Manutenção do sólido com n-Butilamina em dessecador; 

• Avaliação da análise dessortiva em DSC com 5  velocidades  de  aquecimento: 

5K/min; 10 K/min; 20 K/min; 25 K/min; 

• Utilização de faixa de dessorção de 27°C a 500°C; 

• Aplicação da equação de Cvetanovic & Amenomiya (1967); 

• Estimativa das energias de ativação de adsorção; 

• Classificação dos sítios ácidos em fortes, médios e fracos. 

 

4.3.3. Morfologia e composição química 

 

 A análise da morfologia e composição da argila “in-natura” foram realizadas através 

da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e EDX acoplado, cujo resultado está 

apresentado no Anexo C.1. e a composição química obtida por EDX está representada pelo 

espectro apresentado no Anexo C.2. 

 

4.3.4. Energia de ativação 

 

 A energia de ativação é a mínima quantidade de energia necessária para que a colisão 

entre as partículas dos reagentes resulte em uma reação. É a energia necessária para levar os 

reagentes ao complexo ativado. Quanto menor a energia de ativação maior a velocidade da 

reação. Pode se calcular a energia de ativação (Ea) pela diferença entre a energia máxima do 

sistema, no "pico" da curva descrita pelo gráfico, que é a energia no momento da formação do 

complexo ativado, e a energia dos reagentes. 

 

4.3.5. Análise de fluorescência de raios-X 

  

 As análises de fluorescência de raios-X das argilas “in-natura”, quimicamente ativada 

e termicamente ativada, foram realizadas no Nucleus For Geochemical Studies - Stable 

Isotopes Laboratory - NEG-LABISE da UFPE. 

 Uma porção de cada amostra foi colocada em estufa para secar a 110oC. Uma porção 

de amostra seca foi levada a uma mufla a 1000oC por 2 horas para determinação de perda ao 

fogo. Outra porção de amostra seca foi levada prensada com força de 30 ton. As pastilhas 

prensadas foram analisadas semi-quantitativamente para alguns elementos pesados e leves. 
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Para a análise química foi usado um espectrômetro de fluorescência de raios-X Rigaku 

modelo RIX 3000, equipado com tubo de Rh. Os resultados foram recalculados para 100% 

para introduzir o resultado de perda ao fogo. Os resultados são expressos em peso%. TR = 

traços; nd = não detectado. 

 

4.3.6. Área superficial e estrutura dos poros 

  

A área superficial da argila “in-natura” foi determinada por fisissorção de nitrogênio 

(método BET) no equipamento BET Gemini III 2375 Surface Área Analyser. A sua 

porosidade foi determinada por meio de um porosímetro de mercúrio, modelo 9400. Estas 

análises foram desenvolvidas no Laboratório de Física de Solos da UFRPE. 

 

4.3.7. Massa Específica 

  

 Na determinação da massa específica da esmectita, foi utilizado um picnômetro a gás 

Hélio da marca Micromeritics, modelo Accupyc 1330. Esta análise foi desenvolvida no 

Laboratório de Física de Solos da UFRPE. 

 

4.3.8. Ativação química e térmica da argila 

  

 Foram realizadas duas ativações (química e térmica) do adsorvente, visando avaliar 

qual o processo é mais adequado e sem respectivo custo. 

A ativação química foi realizada baseada em estudos de Silva (2005b), aplicando-se 

HCl 50% em volume, em uma proporção de 150 g de argila para 0,255 L de ácido, deixando 

exposto ao sol até a completa evaporação do líquido por um período de aproximadamente 30 

dias, as amostras ativadas quimicamente foram acondicionadas em recipiente de vidro com 

tampa e guardadas em local longe da claridade do sol. 

O tratamento térmico foi realizado conforme metodologia de Santos (2005) e 

posteriormente por Silva (2005b). Pequenas quantidades de argila foram colocadas em uma 

mufla e submetidas a temperaturas variáveis por um período de 24 horas.  Os testes demonstraram 

que a 300°C a estrutura do material é preservada. Diante disso, a ativação térmica utilizada neste 

estudo foi realizada em uma mufla a uma temperatura de 300°C por um período de 24 horas, as 
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amostras ativadas termicamente foram acondicionadas em recipiente de vidro com tampa e 

guardadas em local longe da claridade do sol. 

 

4.3.9. Preparação da curva de calibração para o planejamento fatorial 22 

 

 O ponto de partida dos experimentos, usando o planejamento fatorial 22, foi a 

confecção de uma curva de calibração, com a finalidade de observar a variação da 

absorbância de acordo com a concentração do corante. Para a confecção da curva foram 

preparadas nove amostras de soluções corantes em duplicata, partindo da concentração de 1 

mg/L até 25 mg/L de corante, utilizando-se no estudo do planejamento fatorial 22 um corante 

de concentração 20 mg/L. O pH utilizado nos ensaios foi o natural do efluente de 6,47. 

 

4.3.10. Preparação das curvas de calibração para o planejamento fatorial 

fracionário 24-1 

 

O ponto de partida dos experimentos utilizando o planejamento fatorial fracionário 24-1 

foi à confecção de três curvas de calibração, feitas a partir de soluções tampão com pH 3, 4 e 

5 de ácido cítrico monohidratado (g/L) e citrato de sódio dihidratado (g/L), de acordo com a 

Tabela 4.1, sabendo que o tampão citrato pode ser diluído até 10 vezes e ainda assim mantém 

uma adequada capacidade tampão, com a finalidade de observar a variação da absorbância de 

acordo com a concentração do corante, assim como, neutralizar a variação do pH observada 

nos ensaios com planejamento fatorial 22. Foram preparadas nove amostras em duplicata, para 

cada pH, partindo da concentração de 10 a 300 mg/L de corante. 
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Tabela 4.1. Tampão citrato 

 

pH Ácido cítrico monoidratado 

g/L 

Citrato de sódio dihidratado 

g/L 

2,5 64,4 07,84 

3,0 57,4 17,64 

3,5 47,6 31,36 

4,0 40,6 41,16 

4,5 30,8 54,88 

5,0 19,6 70,56 

5,5 9,8 84,28 

6,0 4,2 92,12 

6,5 1,4 96,04 

 

 Os valores em negrito na Tabela 4.1 foram os escolhidos para a preparação das 

soluções corantes tampões, uma vez que de acordo com os ensaios obtidos no planejamento 

fatorial 22 foi evidenciado a redução do pH natural do corante de 6,47 para a faixa de pH em 

torno de 3 a 5. 

 

4.3.10.1. Preparação das curvas de calibração para o estudo cinético após ensaios com 

planejamento fatorial fracionário 24-1 

 
 Após os ensaios utilizando o planejamento fatorial fracionário 24-1 e com base nos 

resultados obtidos no planejamento 24-1, foram feitas quatro curvas de calibração para o 

corante em concentrações de 100-400 mg/L  tampão pH 5 de ácido cítrico monohidratado 

(g/L) e citrato de sódio dihidratado (g/L) para o estudo cinético. Como a concentração do 

corante diminui drasticamente no início das reações, proporcionando um alto percentual de 

remoção nos ensaios, entende-se que o máximo de 400 mg/L está suficiente para rastrear 

quantidade de corante no efluente após estudos cinéticos. 

 

4.3.11. Preparação da solução corante 

  

 A indústria têxtil selecionada no estudo (Lavanderia Céu Azul), utiliza uma solução 

corante preparada a partir de 1 kg do corante, juntamente com 25 kg de NaCl, dissolvidos em 
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300 L de água, aplicados a cada 100 kg de jeans.  Baseando-se neste protocolo (receita), 

preparou-se as soluções utilizadas neste estudo de acordo com o planejamento fatorial 

empregado. O efluente sintético do corante Amarelo Reativo BF-4G 200% foi preparado a 

uma concentração de 20 mg/L, em laboratório, a partir das características e composição do 

principal corante utilizado pelas indústrias do pólo têxtil de Toritama/PE e de trabalhos 

observados na literatura, como por exemplo os de (Ghosh & Bhattacharyya, 2002); (Islem et 

al., 2009) e (Zaghouane-Boudiaf & Mokhtar Boutahala, 2011), entre outros. 

Inicialmente, quando utilizado o planejamento fatorial 22 e em seus ensaios cinéticos, 

preparou-se uma solução corante de concentração 20 mg/L. Em seguida, partindo dos 

resultados obtidos no planejamento fatorial 22, em que foi observada a variação do pH ao 

longo do processo de adsorção, prepararam-se três soluções tampão, com a finalidade de 

estabilizar o pH do meio, de C6H8O7 (g/L) e Na3C6H5O7. 2H2O (g/L), com pH 3, 4 e 5 do 

corante, com concentração 300 mg/L, para os estudos utilizando um planejamento fatorial 

fracionário 24-1.  

Na sequência dos estudos com o planejamento fatorial fracionário 24-1 e partindo de 

seus melhores resultados, preparou-se, a partir de uma solução tampão de C6H8O7 (g/L) e 

NA3C6H5O7. 2H2O (g/L), com pH 5, sete soluções do corante, com concentrações variando de 

100-700 mg/L, para os ensaios cinéticos.  

As soluções tampão foram preparadas de acordo com o sistema tampão empregado na 

Tabela 4.1. 

 

4.3.12. Análise espectrofotométrica 

  

 A concentração de corante foi medida no comprimento de onda 427,5 nm-1 em um 

espectrofotômetro de UV-Visível de marca Thermo Scientific e Modelo Genesys 10S, 

mostrado na Figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Espectrofotômetro de UV-VIS. 
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4.3.13. Análise de metais 

 

O meio aquoso contendo o corante Amarelo Reativo BF-4G 200% foi analisado 

quantitativamente em relação à presença de metais. Para tanto foram realizadas determinações 

no laboratório do LEAQ – Laboratório de Engenharia Ambiental e da Qualidade da UFPE, 

através do método de Absorção Atômica, obedecendo à metodologia APHA-AWWA-WEF, 

1998. 

 

4.4. Procedimento Experimental 

 

O procedimento experimental foi dividido em seis partes, para a realização desses 

experimentos foram utilizadas argilas “in-natura”, quimicamente ativada e termicamente 

ativada.  

 

4.4.1. Planejamento fatorial 22 

  

 No planejamento experimental estatístico fatorial 22, foi avaliado a influência da 

concentração de NaCl (g), assim como da velocidade de agitação (rpm), ou seja, 2,1 g e 8,3 g 

de NaCl (g), e 200 e 400 rpm, respectivamente. Foram considerados no arranjo estatístico os 

níveis superior e inferior de cada fator, correspondendo à metade e ao dobro das quantidades 

usadas, com ponto central e repetição em triplicatas, baseados em trabalhos da literatura, como 

os de Silva (2005b), conforme é apresentado na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial 22. 

 

Variáveis 
Níveis 

Inferior (-) Central (0) Superior (+) 

NaCl (g) 2,1 5,2 8,3 

Velocidade de agitação (rpm) 200 300 400 

 

 

Os níveis de cor (respostas) foram medidos através de espectrofotometria a 427,5 nm, 

segundo metodologia de Clesceri et al. (1998). A concentração do corante foi medida antes e 
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depois da adsorção em banho finito com as argilas, sendo os resultados expressos no 

parâmetro cor em mg/L conforme definido na Resolução CONAMA 357/05. 

Em cada experimento foi colocado exatamente 0,2 g da argila “in-natura” em 

Erlenmeyer de 125 mL com tampa, juntamente com 25 mL da solução corante e NaCl de 

acordo com o planejamento fatorial. A concentração inicial do corante foi de 20 mg/L. As 

amostras contendo o adsorvente e adsorvato foram submetidas a ensaios em banho finito a 

temperatura ambiente (25°C) durante 8 horas a uma velocidade de agitação estabelecida pelo 

planejamento fatorial 22 com triplicata no ponto central, em seguida as mesmas foram 

filtradas em membrana milipore de fibra de vidro GF, 47 mm, e as concentrações de cor (nm-

1) foram determinadas por espectrofotometria molecular na região UV.  

Os ensaios foram realizados em duplicata, com ponto central, utilizando-se nos 

resultados as médias das leituras, o pH inicial obtido foi de 6,47. A matriz de planejamento 

fatorial 22 está representada na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3. Matriz de planejamento do fatorial 22. 

 

Ensaios NaCl (g) Velocidade de agitação (rpm) 

1 - - 

2 + - 

3 - + 

4 + + 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

 

 

4.4.1.1. Cinética de adsorção do planejamento 22 

  

A partir dos resultados obtidos com os ensaios do planejamento fatorial 22, desenvolveu-

se um estudo da cinética para as três argilas “in-natura”, quimicamente ativada e 

termicamente ativada, separadamente. Para tanto, foram adicionados em Erlenmeyers, com 

tampa, 25 mL de soluções corantes com concentração igual a 20 mg/L (pH 6,47), 0,2 g de 

argila e 8,3 g de NaCl; obedecendo-se a uma cinética com intervalo de 0 a 600 minutos (10 

horas), com velocidade de agitação de 400 rpm e temperatura ambiente (25°C).  
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Ao término da cinética a solução resultante foi filtrada utilizando membrana milipore de 

fibra de vidro GF, 47 mm e aferiu-se o pH final da solução por meio de um pHmetro. As 

concentrações de cor foram determinadas por espectrofotometria molecular na região UV. 

Foi realizado um teste utilizando o mesmo método citado anteriormente com ausência 

de NaCl, em que os  resultados mostraram-se muito inferiores aos obtidos com o uso do NaCl. 

 

4.4.1.2. Modelagem cinética para o planejamento fatorial 22 

 

Com os dados obtidos nos ensaios cinéticos para a quantidade adsorvida do corante, 

para as argilas “in-natura”, quimicamente ativada e termicamente ativada, no tempo de 1-600 

minutos e de posse dos melhores resultados obtidos dentre as três argilas, foi possível se fazer 

uma investigação de um possível mecanismo de adsorção, que levou a testes os modelos de 

adsorção de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. 

 

4.4.2. Planejamento fatorial 24-1 

  

Inicialmente prepararam-se soluções tampão de ácido cítrico (C6H8O7 (g/L)) e citrato 

de sódio dihidratado (Na3C6H5O7. 2H2O (g/L)), com pH 3, 4 e 5, com a finalidade de impedir 

uma possível variação do pH nas soluções. Uma vez que se percebeu nos estudos utilizando o 

planejamento fatorial 22, um decaimento do pH ao longo do processo.  

As soluções tampão serviram de base para a preparação de um efluente sintetizado em 

laboratório com concentração de 300 mg/L do corante. Cada argila utilizada (esmectita “in-

natura”, termicamente ativada e quimicamente ativada), juntamente com o NaCl P.A., foram 

misturados em 50 mL do efluente sintetizado e levados a banho finito em uma mesa agitadora 

do tipo IKA KS 130-WEBER, em temperatura ambiente de (25°C). 

Os ensaios foram desenvolvidos segundo o planejamento fatorial fracionário 24-1, com 

a finalidade de se aumentar o número de fatores estudados em seus respectivos níveis 

aumentando, assim o número de informações úteis e de reduzir o número de ensaios a serem 

realizados, este planejamento foi elaborado a partir dos resultados obtidos no planejamento 

mostrado nas Tabelas 4.4 e 4.5. 
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Tabela 4.4. Variáveis e níveis do planejamento fatorial 24-1. 

 

Variáveis  Níveis  

Inferior (-) Central (0) Superior (+) 

pH 3 4 5 

Argila (g) 0,1 0,2 0,3 

NaCl (g) 2 6 10 

Velocidade de agitação (rpm) 200 300 400 

 

 

 As repetições no ponto central são utilizadas para se ter uma média dos valores 

intermedários dos ensaios realizados, além de estimar o erro experimental e para checar o 

ajuste do modelo. Os pontos centrais do delineamento são os correspondentes às condições de 

operação atual. 

 

Tabela 4.5. Matriz de planejamento do fatorial fracionário 24-1 com triplicata no ponto 

central. 

 

ENSAIOS pH Adsorvente NaCl rpm 

1 - - - - 

2 + - - + 

3 - + - + 

4 + + - - 

5 - - + + 

6 + - + - 

7 - + + - 

8 + + + + 

9 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

 

 Os ensaios foram realizados em duplicata, e preparados em Erlenmeyers com tampa, 

sendo levados ao banho finito em mesa agitadora por 5 horas. Decorrido o tempo levou-se as 



91 
Capítulo 4 –Metodologia Experimental 

Geraldo Martins Rodrigues Filho, setembro/2012.                                            Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN                      
  

amostras para filtração a vácuo em papel de filtro qualitativo membrana milipore de fibra de 

vidro GF, 47 mm, e aferiu-se o pH das soluções finais com um pHmetro. A determinação da 

quantidade de matéria orgânica remanescente no efluente sintético foi realizada por meio de 

um espectrofotômetro do tipo UV-Visível. 

 

4.4.2.1. Cinética de adsorção do planejamento 24-1 

  

 A partir dos resultados obtidos com os ensaios do planejamento fatorial fracionário 24-

1, desenvolveu-se um estudo cinético, preparando-se uma solução tampão de C6H8O7 (g/L) e 

Na3C6H5O7. 2H2O (g/L), com pH 5. A partir desta solução foi preparado um efluente 

sintetizado em laboratório com concentrações de corante de 100-700 mg/L. 

 Em seguida, 0,1g das argilas “in-natura”, quimicamente ativada e termicamente 

ativada foram misturadas com o NaCl P.A., 10 g e 50 mL do efluente sintético e levados a 

banho finito em uma mesa agitadora, com uma velocidade de agitação de 200 rpm, 

obedecendo-se uma cinética com os intervalos de 0-360 minutos, pois já se percebia nos 

estudos de planejamento fatorial uma estabilização do processo de adsorção em um curto 

espaço de tempo. Após cada ensaio de adsorção a solução corante foi rapidamente filtrada, 

seu pH medido por pontenciometria (pHmetro) e a concentração determinada, em temperatura 

ambiente de (25°C). 

 

4.4.2.2. Modelagem cinética do planejamento 24-1 

 

 Com os dados obtidos nos ensaios cinéticos para a quantidade adsorvida do corante, 

para as argilas “in-natura”, quimicamente ativada e termicamente ativada, no tempo de 0-360 

minutos, e de posse dos melhores resultados obtidos dentre as três argilas, foi possível se fazer 

uma investigação de um possível mecanismo de adsorção, que levou a testes os modelos de 

adsorção de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. A equação de pseudo-primeira 

ordem, usada para testar o modelo, foi descrita na Equação (2.4) e a equação de pseudo-

segunda ordem foi mostrada na Equação (2.14). 

 A isoterma de Langmuir, representada na Equação (2.22), assim como a constante 

admensional (RL), mostrada na Equação (2.23), foram usadas para o tratamento dos dados da 

modelagem cinética de adsorção. A isoterma de Freundlich foi usada, de acordo com a 

Equação (2.28), para verificar seu ajustamento aos dados do estudo. 
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5. Resultados e discussão 

  
 Neste capítulo serão apresentados os resultados e discussão referentes aos estudos de 

adsorção e modelagem da cinética de equilíbrio de adsorção do corante Amarelo Reativo BF-

4G 200% para as argilas “in-natura”, quimicamente ativadas e termicamente ativadas. 

 

5.1. Resultados da caracterização da argila 

5.1.1 Determinação da acidez da argila esmectita através da calorimetria 

diferencial de varredura (DSC) com n-Butilamina 

 

 A base n-Butilamina tem sido muito empregada para fins de determinação de acidez 

em sólidos. Os resultados das análises de detrminação da acidez da argila esmectita através da 

calorimetria diferencial de varredura (DSC) com n-Butilamina estão apresentados no Anexo 

D. 

 

5.1.2. Resultados da análise de fluorescência de raios-X 

 

 Os resultados das análises de fluorescência de raios-X para as argilas “in-natura”, 

quimicamente ativada e termicamente ativada, são mostrados na Tabela 5.1. Os resultados 

estão expressos em peso %, tr = traços e nd = não detectado. 
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Tabela 5.1. Fluorescência de raios-X das argilas “in-natura”, quimicamente e termicamente 

ativadas. 

 

  Argila “in-natura”  Argila quimicamente ativada Argila termicamente ativada 

Na2O tr nd tr 

MgO 1,7 1,0 1,7 

Al 2O3 15,2 10,9 15,8 

SiO2 44,5 38,8 46,0 

P2O5 0,4 0,2 0,4 

SO3 0,1 0,1 0,1 

K 2O 6,3 4,5 6,4 

CaO 2,0 1,0 2,0 

Fe2O3T 13,7 8,3 13,8 

NiO tr tr tr 

Ga2O3 tr tr tr 

Rb2O 0,1 nd 0,1 

SrO tr tr tr 

ZrO 2 tr tr 0,1 

ZnO tr tr tr 

TiO2 1,7 1,4 1,7 

CuO tr tr tr 

MnO 0,2 0,1 0,2 

Cr 2O3 0,1 tr tr 

PbO tr nd tr 

BaO tr tr nd 

Nb2O5 tr nd tr 

Y2O3 nd nd nd 

 

 

 A fluorescência de raios-X é uma técnica não destrutiva que permite não só uma 

análise qualitativa (identificação dos elementos presentes numa amostra), mas também 

quantitativa, permitindo estabelecer a proporção em que cada elemento se encontra presente. 

Observando a Tabela 5.1, percebe-se a presença dos principais constituintes: Al2O3, SiO2 e 

Fe2O3T, em maior proporção, nas três argilas analisadas. A ativação química da argila reduziu 

a proporção desses constituintes na argila. No entanto, uma diminuição na remoção usando 
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argila acidificada pode ser atribuída à presença abundante de íons OH em solução (Vimonses 

et al., 2009). 

 A ativação térmica aumentou a proporção da composição química da argila esmectita, 

o aumento da temperatura aumenta a mobilidade dos íons grandes do corante, bem como 

produz um efeito de entumescimento da estrutura interna da argila esmectita, permitindo 

assim que as moléculas grandes de corante penetrem mais (Gurusamy et al., 2008); (Venkat et 

al., 2007). Além disso, a interação entre os grupos funcionais sobre a superfície adsorvente e 

o adsorvato deve aumentar à medida que a temperatura aumenta. Portanto, os aspectos acima 

conduzem a um aumento na remoção. 

 

5.2. Resultados da isoterma de fisissorção da argila “in-natura” (BET) 

 

 Os resultados da isoterma de fisissorção da argila “in-natura” (BET), os teores de cada 

composto, áreas superficiais totais e dos poros da argila e a massa específica da argila, estão 

apresentados no Anexo E. 

 

5.3. Resultados da análise de metais 

 

 Na Tabela 5.2 estão relacionados os resultados obtidos na análise de determinação de 

metais presentes na solução do corante Amarelo Reativo BF 4G 200%. 

 

Tabela 5.2. Resultados das determinações de metais no corante. 

 

Metal Resultados 

Cádmio 0,018 mg.L-1 

Chumbo Não detectável 

Cobre Não detectável 

Cromo Não detectável 

Ferro Não detectável 

Zinco Não detectável 

 

 A partir da Tabela 5.2, pode-se observar a presença do metal cádmio apenas, outros 

metais como o chumbo, cobre, cromo, ferro e zinco não foram detectados na análise.  
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5.4. Resultados das curvas de calibração 

5.4.1. Curva de calibração para o planejamento fatorial 22 e fracionário 24-1 

 

 Os resultados das curvas de calibração elaboradas para os estudos utilizando os 

planejamentos fatoriais 22 e 24-1 estão apresentados nos Apêndices A, B e C. 

 

5.5. Planejamento fatorial 22 

5.5.1. Resultados do planejamento fatorial 22 

5.5.1.1. A incerteza 

 

 A incerteza corresponde a uma faixa de valores que podem ser atribuídos 

fundamentadamente ao mensurando, isto é, de uma forma fundamentada e realista, não 

devendo ser entendida como uma “faixa de segurança”. Ou seja, a incerteza não deve, por um 

lado, ser subestimada e, por outro, tampouco deve ser sobreestimada (RM 28, 2009). Os 

dados de incerteza são expressos na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3. Cálculo simplificado de incerteza. 
 

Nominal Leitura  Média Desvio Incerteza 

(U95) 

Veff |Desvio| +U95 

2,1 2,085 695 674 0 0 674 

5,2 5,212 1737.33333 1685.33333 0 0 1685.33333 

8,3 8,340 2780 2697 0 0 2697 

*Veff 0 (zero)=infinitos graus de liberdade. 

 

 

 A partir da Tabela 5.3 pode-se observar como pior desvio = 2697, a pior incerteza 

(U95) = 0; Veff = 0; K = 2 e o pior |desvio+U95| = 2697. O número máximo adotado de casas 

decimais foi 5, o cálculo de incerteza foi feito de acordo com o Anexo E da norma EA-4/02 e 

utiliza um coeficiente de abrangência correspondente a 95,45% de certeza. Partindo-se do 

planejamento fatorial 22 foram obtidos os resultados do percentual de remoção do corante, 

assim como, da quantidade adsorvida, estando apresentados na Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4. Resultado do planejamento fatorial 22, aplicado a remoção de cor utilizando as 

argilas “in-natura”, quimicamente e termicamente ativadas. 

 

 Argila “in-natura” Argila quimicamente 

ativada 

Argila termicamente 

ativada 

 

Tempo 

(minutos) 

% 

Remoção 

q (mg/g) 

Quantidade 

adsorvida 

% 

Remoção 

q (mg/g) 

Quantidade 

adsorvida 

% 

Remoção 

q (mg/g) 

Quantidade 

adsorvida 

1 61,00 1,93 54,85 2,27 55,50 2,79 

2 94,00 4,70 96,50 4,84 85,10 4,26 

3 57,50 2,14 50,15 2,50 54,30 2,72 

4 96,00 4,80 92,05 4,61 94,65 4,74 

5 45,55 2,72 61,40 3,08 85,40 4,28 

6 75,00 3,75 61,35 3,08 77,90 3,91 

7 74,35 3,71 60,00 3,01 95,80 4,80 

Média (%) 

de remoção 71,91 

 

68,04 

 

78,37 

 

 

 

Observando globalmente a Tabela 5.4 em termos de remoção, o fato de se ativar 

quimicamente ou termicamente (custo), não leva a melhores resultados que ao se utilizar a 

argila “in-natura”, com uma maior concentração de (NaCl) e uma maior velocidade de 

agitação. Observa-se ainda que, em média, a ativação térmica favorece ainda mais a remoção, 

apesar de o sal (NaCl) não influenciar nesta argila. A agitação só influencia a argila ativada 

quimicamente, mais tem efeito negativo, ou seja, o aumento da agitação reduz a remoção, 

dando a entender que existe uma limitação por transferência de massa. 

Em termos de quantidade adsorvida destacam-se no ensaio 2 os valores de 4,70, 4,84 e 

4,26 (mg/g), para as argilas “in-natura”, quimicamente e termicamente ativadas, 

respectivamente. Para o ensaio 4, com valores de 4,80, 4,61 e 4,74 (mg/g), para as argilas “in-

natura”, quimicamente e termicamente ativadas, repectivamente.  

A concentração de sal (NaCl) inflencia apenas na argila “in-natura” e ativada 

quimicamente, nesta última, a velocidade de agitação sozinha não influencia na quantidade 

adsorvida, mas seu efeito, combinado com a concentração do sal (NaCl), exerce influência. 

Pode-se observar que para as argilas “in-natura” e quimicamente ativada, os ensaios que 
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obtiveram maior remoção de cor foram os ensaios 2 e 4, uma vez que ambos possuem em 

comum a característica de terem uma maior quantidade de sal (NaCl) em seu meio (8,3 g). As 

médias dos percentuais de remoção para estas duas argilas foram de 71,91 e 68,04 %, 

respectivamente. Observa-se ainda, que para a argila termicamente ativada os ensaios que 

obtiveram maiores remoções de cor foram os ensaios 4 e 7, sendo que o ensaio 4 possui a 

característica de ter uma maior quantidade de sal (NaCl) em seu meio (8,3 g) e uma 

velocidade de agitação de 400 rpm. A média do percentual de remoção para a argila 

termicamante ativada foi de 78,37%. O ensaio 7, que é o ponto central, teve uma quantidade 

de sal de 5,2 e uma velocidade de agitação de 300 rpm, denotando características distintas 

entre os fatores, neste estudo. 

Para a condição do estudo, a argila “in-natura” oferece resultados muito bons (para 

alta concentração de sal (NaCl) e velocidade de agitação (rpm)), de forma que o tratamento 

nessas condições não se faz necessário. A presença de NaCl em maior quantidade aumenta a 

quantidade adsorvida, uma possibilidade para tal fato ocorrer são as cargas positivas do sal 

neutralizarem as cargas negativas da superfície da argila permitindo que o material adsorva 

mais moléculas aniônicas, outra possibilidade seria os cátions do sal agirem nos íons 

negativos do corante conduzindo a repulsão iônica. 

Lopes et al. (2010) avaliaram a aplicação de uma argila organofílica na remoção do 

corante azul de metileno de soluções aquosas”, usando uma argila natural e outra orgânica, 

com áreas superficiais de 63,00 e 7,59 m2/g, respectivamente. Os autores obtiveram como 

resultado uma adsorção feita pela argila orgânica de cerca de 3,33 vezes maior que a adsorção 

obtida pela argila natural. Como a argila esmectita “in-natura” empregada neste estudo possui 

uma área superficial de 52,14 m2/g, que é 83% do valor da maior área superficial, e 93,13% 

da menor área superficial utilizada por Lopes et al. (2010), estima-se ter uma boa área 

superficial, que pode favorecer bem o processo de adsorção estudado. Os resultados 

apresentados da Tabela 5.13 permitiram a construção dos gráficos do percentual de remoção e 

da quantidade adsorvida ilustrados nas Figuras 5.1 e 5.2, respectivamente. 
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Figura 5.1. Percentual de remoção de cor. 

 

 

 

 

Figura 5.2. Quantidade adsorvida. 

  

 

Foram realizados estudos sem a adição do NaCl no meio aquoso, visando uma 

comparação com os resultados obtidos no estudo usando o sal. Seus resultados foram 
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extremamente insatisfatórios, tornamdo insignificantes as comparações que poderiam ser 

feitas. 

Partindo dos dados obtidos foi efetuado um estudo estatístico do processo, que pode 

ser observado a partir de F.V., S.Q. e M.Q., que representam a Fonte de Variação, a Soma 

Quadrática e a Média Quadrática, calculadas para as três argilas, “in-natura”, quimicamente e 

termicamente ativadas, respectivamente. 

 Para o cálculo da significância foram usados os dados gerados a partir da tabela 

ANOVA, o software STATISTICA FOR WINDOWS 6.0 e os valores apresentados por 

Barros Neto et al. (2001). Para o F tabelado, tem-se, no Apêndice D., os dados de 

significância estatística e predicão para as três argilas, “in-natura”, quimicamente ativada e 

termicamente ativada, usando o planejameno fatorial 22. 

De acordo com a tabela ANOVA, gerada com o software STATISTICA FOR 

WINDOWS 6.0, foi possível plotar as cartas de pareto e os gráficos de superfície de resposta 

para as três argilas estudadas, que são apresentados nas Figuras 5.3-5.8. 

 

 

p=,05

1by2

(2)rpm

(1)NaCl

 

 

Figura 5.3. Carta de pareto dos efeitos das variáveis utilizando argila “in-natura”. 
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Figura 5.4. Superfície de resposta para a argila “in-natura”. 

 

 

Pelas Figuras 5.3 e 5.4, que ilustram o gráfico de Pareto e o de superfície de resposta, 

respectivamente, apenas o NaCl apresentou significância estatística no processo de adsorção 

utilizando a argila “in-natura” como adsorvente. A velocidade de agitação e sua interação com 

o NaCl não apresentaram significância estatística neste processo. A agitação não apresentou 

influência significativa, assim como foi observado por Bohuon et al. (1998), indicando que a 

transferência de massa do cloreto de sódio na argila, provavelmente, é governada por um 

mecanismo predominantemente difusivo e que a única resistência apresentada ao transporte 

deste soluto é a resistência encontrada no interior da argila. Portanto, neste caso, a resistência 

externa à transferência de massa pode ser considerada desprezível (Tonon et al., 2006). 
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p=,05
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Figura 5.5. Carta de pareto dos efeitos das variáveis utilizando argila quimicamente 

ativada. 
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Figura 5.6. Superfície de resposta para a argila quimicamente ativada. 

 

 

As Figuras 5.5 e 5.6 ilustram o gráfico de Pareto e o de superfície de resposta, 

respectivamente. Observa-se que o NaCl e a velocidade de agitação (rpm) apresentaram 

significância estatística no processo de adsorção utilizando a argila quimicamente ativada 
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como adsorvente. Mas a interação entre estas não favoreceu o processo, pois, a velocidade de 

agitação e sua interação com o NaCl, não apresentaram significância estatística. 

Para F calculado igual a 52,1, maior que F3,4, no nível de 95% de confiança (19,30), 

observado na Tabela 5.14, têm-se evidência estatística para uma relação linear entre as 

variáveis x e y do modelo estatístico Ŷ = 67,4785 + 19,9x1 -3 +275x2 + 925x1x2, em que 

(67,4785) é a média dos efeitos estimados, (19,9x1) é o coeficiente para o NaCl, com 

significância estatística, (+275x2) é o coeficiente para  a velocidade de agitação (rpm), com 

significância estatística e (925x1x2) é a interação entre o NaCl e velocidade de agitação (rpm), 

sem significância estatística.  

Mesmo com o valor de F calculado (MQR/MQr) igual a (52,1), que mostra que a 

equação é altamente significativa, nem sempre uma regressão dada como significativa pelo 

teste F é útil para realizar previsões. Logo, pode-se considerar a significância estatística nos 

dados apresentados, mais de acordo com os dados do Apêndice D, pode-se dizer que os 

mesmos não são preditivos. 

 

p=,05

(2)rpm

1by2

(1)NaCl

 

  

Figura 5.7. Carta de pareto dos efeitos das variáveis utilizando argila termicamente 

ativada. 
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Figura 5.8. Superfície de resposta para a argila termicamente ativada. 

 

De acordo com as Figuras 5.7 e 5.8, o NaCl e a velocidade de agitação (rpm) não 

apresentaram significância estatística no processo de adsorção utilizando a argila 

termicamente ativada como adsorvente. Assim como a interação entre estes não favoreceu o 

processo, pois, a velocidade de agitação e sua interação com o NaCl, não apresentaram 

significância estatística. 

Apesar disso, o F calculado de 20,3 maior que F3,4 no nível de 95% de confiança 

19,30, têm-se evidência estatística para uma relação linear entre as variáveis x e y, do modelo 

estatístico Y=78,3785+17,4875x1+2,0875x2+2,6875x1x2, em que (78,3785) é a média dos 

efeitos estimados, (17,4875x1) é o coeficiente para o NaCl, com significância estatística, 

(2,0875x2) é o coeficiente para  a velocidade de agitação (rpm), com significância estatística 

negativa, ou seja, quanto maior a quantidade de NaCl no meio, menor deve ser a velocidade 

de agitação (rpm) e vice-versa, para que ocorra uma interação estatística positiva e 

(+2,6875x1x2) que é o coeficiente para a interação do NaCl e a velocidade de agitação (rpm) 

sem significância estatística, porém a relação linear x e y, mostra tendência a anormalidade.  

O valor de F calculado (MQR/MQr) igual a (20,3) mostra que a equação é 

significativa. Logo, pode-se considerar a significância estatística nos dados apresentados, 

assim como, pode-se dizer que os mesmos são preditivos. 
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 De acordo com as Cartas de pareto e os gráficos de superfície plotados para as argilas 

“in-natura” e quimicamente ativada, pode-se confirmar as informações geradas pelos cálculos 

estatísticos e suas tabelas, pois, os mesmos mostram claramente que o fator responsável pela 

remoção da cor no processo de adsorção em banho finito estudado, é o sal (NaCl = 8,3 g). 

Inúmeros estudos acerca das propriedades coloidais das argilas esmectitas em suspensão 

aquosa mostram que a adição de eletrólitos diminui as repulsões eletrostáticas entre as cargas 

residuais presentes nas folhas, devido ao efeito de força iônica. Como resultado tem-se a 

compressão das camadas, que gera partículas com capacidade de inchamento menor e com 

um número maior de folhas associadas, fazendo com que o tamanho das partículas aumente.  

 O efeito da concentração do sal é o mais significativo, sendo mais pronunciado na 

argila “in-natura” e menos pronunciado na argila ativada termicamente, nesta última, não 

sendo significativo, assim como, o efeito da agitação na remoção para a argila ativada 

quimicamente é significativo e influencia negativamente. Nesse sentido, a adição de uma 

quantidade adequada de NaCl (0.5-1.0 mol.L-1) às suspensões de argila, acelera os processos 

de associação das partículas, observando-se efeitos similares aos detectados nas argilas a 

tempos longos na ausência de sal (Gomes, 1988). A argila termicamente ativada apresentou 

uma maior adsorção. O fator velocidade de agitação (rpm) se apresentou significante apenas 

para o processo de adsorção utilizando a argila quimicamente ativada, dentre os fatores 

analisados (NaCl e velocidade de agitação), observa-se que não são estatisticamente 

significantes. 

 

5.5.2. Resultados do estudo cinético 

 

Partindo-se do planejamento fatorial 22, foram obtidos os resultados do percentual de 

remoção do corante e da quantidade adsorvida, e estes estão mostrados na Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5. Estudo cinético aplicado à remoção de cor utilizando as argilas “in-natura”, 

quimicamente e termicamente ativadas. 

 

 Argila in-natura Argila quimicamente 

ativada 

Argila termicamente 

ativada 

 

Tempo 

(minutos) 

% 

Remoção 

q (mg/g) 

Quantidade 

adsorvida 

% 

Remoção 

q (mg/g) 

Quantidade 

adsorvida 

% 

Remoção 

q (mg/g) 

Quantidade 

adsorvida 

0 00,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 

1 85,00 4,26 56,30 2,82 68,30 3,43 

3 90,20 4,52 59,00 2,96 70,30 3,52 

5 92,30 4,62 60,60 3,04 74,50 3,73 

10 92,95 4,66 63,40 3,18 76,60 3,84 

30 92,95 4,66 70,30 3,52 77,20 3,87 

60 93,30 4,67 71,50 3,58 78,70 3,94 

120 93,95 4,70 74,00 3,71 90,40 4,53 

240 94,70 4,70 76,40 3,83 91,50 4,59 

360 95,40 4,78 84,10 4,21 91,50 4,59 

480 95,40 4,78 86,20 4,32 92,70 4,65 

600 98,05 4,91 86,40 4,33 95,10 4,77 

 

 

Os resultados apresentados na Tabela 5.5 mostraram que a argila “in-natura” 

apresentou um melhor desempenho em relação à quantidade adsorvida e percentual de 

remoção, sendo estes valores iguais a 4,91 mg/g  e 98,05%, respectivamente. 

Os resultados apresentados da Tabela 5.5 permitiram a construção dos gráficos do 

percentual de remoção e da quantidade adsorvida ilustrados nas Figuras 5.9 e 5.10 

respectivamente. Para a construção dos gráficos não foram usados todos os pontos 

experimentais de até 600 minutos, e sim até 80 minutos de reação, uma vez que, se verificou a 

estabilização dos valores em um curto espaço de tempo, determinando uma cinética de 

adsorção rápida. 
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Figura 5.9. Eficiência de remoção de cor em função do tempo. 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Capacidade de adsorção em função do tempo. 

 

 

 A partir das Figuras 5.9 e 5.10, pôde-se perceber uma tendência à estabilização 

cinética a partir de 10 minutos, evidenciando uma rápida cinética de adsorção. Os melhores 
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resultados foram obtidos com o uso da argila “in-natura”, seguida da argila termicamente 

ativada e, por fim a argila quimicamente ativada. 

 

5.5.3. Modelagem cinética para o planejamento fatorial 22 

 

  O modelo pseudo-primeira ordem, de acordo com a Equação (2.4), foi plotado no 

tempo de até 600 minutos e está mostrado nas Figuras 5.11, 5.12 e 5.13 e não apontou bons 

resultados, uma vez que se apresenta de forma negativa. 

 

 

 

Figura 5.11. Pseudo-primeira ordem para a argila esmectita “in-natura” . 
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Figura 5.12. Pseudo-primeira ordem para a argila esmectita quimicamente ativada. 

 

 

 

 

Figura 5.13. Pseudo-primeira ordem para a argila esmectita termicamente ativada. 

  

  

 As Figuras 5.11, 5.12 e 5.13 não apresentam boa linearidade para as três argilas 

“in-natura”, quimicamente e termicamente ativadas, com valores de R2 de 0,7x10-5, 
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0,74 e 0,59, respectivamente. Isso torna o modelo pseudo-primeira ordem, inadequado 

para o processo em estudo. 

 Logo, buscou-se investigar a linearidade através do modelo pseudo-segunda 

ordem. A melhor linearidade foi obtida para o modelo pseudo-segunda ordem, plotado de 

acordo com a Equação (2.14) no tempo de até 600 minutos e é mostrado nas figuras 

5.14, 5.15 e 5.16 para as argilas “in-natura”, quimicamente e termicamente ativadas, 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 5.14. Pseudo-segunda ordem para a argila esmectita “in-natura”. 

 

 

 

 



Capítulo 5 – Resultados e Discussão                                 111 

 

Geraldo Martins Rodrigues Filho, setembro/2012.                                            Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN                      
 

 

 

Figura 5.15. Pseudo-segunda ordem para a argila esmectita quimicamente ativada. 

 

 

 

 

Figura 5.16. Pseudo-segunda ordem para a argila esmectita termicamente ativada. 

  

 

 A partir dos gráficos que representam a cinética de pseudo-segunda ordem plotados 

para as três argilas esmectitas estudadas, foram calculados os parâmetros cinéticos para a 

remoção do corante, mostrados na Tabela 5.6.  
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Tabela 5.6. Parâmetros para a cinética de pseudo-segunda ordem. 

 

Argila q e,exp (mg/g) Pseudo-segunda ordem 

  qe,cal (mg/g) k2 (g/mg.min) R2 

“In-natura”  4,91 4,85 8,957 0,99 

Quimicamente ativada 4,33 4,33 0,027 0,99 

Termicamente ativada 4,77 4,73 0,038 0,99 

 

 

Comparando os dados da Tabela 5.6, percebe-se que com valores de R2 apresentados 

para as três argilas “in-natura”, quimicamente ativada e termicamente ativada de 0,99 e qe,exp 

(4,91, 4,33 e 4,77) bem próximos dos qe,cal, (4,85, 4,33 e 4,73), respectivamente, para as três 

argilas, verificou-se que a modelagem pseudo-segunda ordem é a que melhor se adequa ao 

processo de adsorção estudado. 

 

5.5.3.1. Isotermas de adsorção do planejamento fatorial 22 

 

A forma linear da isoterma de adsorção de Langmuir plotada a partir da Equação 

(2.22) é apresentada nas figuras 5.17, 5.18 e 5.19, para as três argilas esmectitas analisadas. 

 

 

 

Figura 5.17. Isoterma de adsorção de Langmuir para a argila esmectita “in-natura”. 
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Figura 5.18. Isoterma de adsorção de Langmuir para a argila esmectita quimicamente ativada. 

 

 

 

 

 

Figura 5.19. Isoterma de adsorção de Langmuir para a argila esmectita termicamente ativada. 

  

 

Os estudos realizados com as isotemas de Langmuir, apresentados nas Figuras 5.17-

5.19, levaram a resultados não satisfatórios para os estudos utilizando as argilas termicamente 
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ativadas de acordo com o parâmetro RL observado. Este é uma constante adimensional, 

referido como fator de separação ou parâmetro de equilíbrio, para predizer se um sistema de 

adsorção é favorável ou desfavorável. Quando o parâmetro RL se encontra entre 0 e 1, pode-se 

dizer que o sistema de adsorção é favorável. Em relação as argilas “in-natura” e quimicamente 

ativada, a adsorção se mostrou favorável, uma vez que o parâmetro  RL se encontra entre 0 e 1, 

como apresentado na Tabela 5.7. 

Em relação ao parêmetro R2, obtido nas isotermas de Langmuir para as três argilas, 

tem-se para a argila “in-natura” um R2 de 0,14, indicando a falta de ajuste dos dados ao 

sistema de cinética de adsorção de Langmuir e para as argilas quimicamente e termicamente 

ativadas, têm-se R2 iguais a 1, o que indica um bom ajuste dos dados ao sistema de adsorção 

proposto. 

A isotérma de Freundlich descreve as energias superficiais heterogêneas, em que KF 

indica a capacidade de adsorção (mg.g-1) e n, um parâmetro empírico relacionado com a 

intensidade de adsorção, a qual varia de acordo com a heterogeneidade da superfície do 

adsorvente. Quanto maior for os valores de n, melhor é a favorabilidade da adsorção. Valores, 

n>1 representam condição de adsorção favorável. A forma linear da isoterma de adsorção de 

Freundlich plotada de acordo com a Equação (2.28) é apresentada nas figuras 5.20, 5.21 e 

5.22, para as três argilas esmectitas analisadas. 

 

 

 

Figura 5.20. Isoterma de adsorção de Freundlich para a argila esmectita “in-natura”. 
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Figura 5.21. Isoterma de adsorção de Freundlich para a argila esmectita quimicamente 

ativada. 

 

 

 

 

Figura 5.22. Isoterma de adsorção de Freundlich para a argila esmectita termicamente 

ativada. 
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A partir das isotermas plotadas foram calculados os paprâmetros da isoterma de 

Langmuir e de Freundlich para a adsorção do corante, a constante adimensional RL foi 

calculada a partir da Equação (2.23), os dados são mostrados nas tabelas 5.7 e 5.8. 

 

Tabela 5.7. Parâmetros de Langmuir para adsorção. 

 

Argila Langmuir  

 K  

(dm3g-1) 

qm 

(mL.g-1) 

R2 RL 

“in-natura”  0,004 47,16 0,14 0,91 

Quimicamente ativada 0,004 4,00 1 1 

Termicamente ativada 0,05 3,98 1 1,96 

 

 

Tabela 5.8. Parâmetros de Freundlich para adsorção. 

 

Argila Freundlich 

 K F 

(mg.g-1mg.L-1) 

n R2 

“in-natura”  4,806 1,035 0,96 

Quimicamente ativada 2,226 1,049 0,95 

Termicamente ativada 5,096 5,115 0,97 

 

 

Comparando as tabelas 5.7 e 5.8, verifica-se que o modelo de monocamada de 

Langmuir, levou a resultados satisfatórios para os estudos utilizando as argilas “in-natura” e 

quimicamente ativada de acordo com o parâmetro RL observado de 0,91 e 1, respectivamente. 

Este parâmetro se mostrou favorável, uma vez que os parâmetros RL de 0,91 e 1, se encontram 

entre 0 e 1. A argila termicamente ativada de acordo com o parâmetro RL observado de 1,96, 

não se mostra favorável, uma vez que ultrapassa o limite entre 0 e 1. 

Em relação ao R2 os melhores ajustes obtidos foram para as argilas quimicamente e 

termicamente ativadas, a adsorção se mostrou favorável, uma vez que os R2 foram de 1 e 1, 

para as duas argilas, respectivamente. O R2 da argila “in-natura” de 0,14 mostrou que os dados 
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desta argila não se ajustaram bem ao modelo de acordo com este parêmetro. Sendo que a 

isoterma de adsorção de Langmuir representa de um modo adequado um processo de 

adsorção, então um gráfico deverá resultar numa reta.   

Pode-se observar ainda que, o modelo de adsorção de Freundlich se ajusta melhor aos 

estudos realizados com as três argilas, sendo os valores de R² iguais a 0,96, 0,95 e 0,97 para 

as argilas esmectitas “in-natura”, quimicamente e termicamente ativadas, respectivamente. 

Com valores de n iguais a 1,035, 1,049 e 5,115 e KF (mg.g-1mg.L-1) de 4,806, 2,226 e 5,096, 

para as argilas esmectitas “in-natura”, ativada quimicamente e ativada termicamente, 

respectivamente. Quanto maior for os valores de n, mais favorável é o processo de adsorção. 

Valores, n>1 representam condição de adsorção favorável. 

 

5.6. Planejamento fatorial 24-1 

5.6.1. Resultados do planejamento fatorial 24-1 

 

Partindo-se do planejamento fatorial 24-1 foram obtidos os resultados do percentual de 

remoção do corante assim como a quantidade adsorvida, sendo os mesmos apresentados na 

Tabela 5.9. 
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Tabela 5.9. Resultado do planejamento fatorial 24-1 aplicado na remoção de cor utilizando as 

argilas “in-natura”, quimicamente e termicamente ativadas. 

 

 Argila “in-natura” Argila quimicamente 

ativada 

Argila termicamente 

ativada 

Ensaios % 

Remoção 

q (mg/g) 

Quantidade 

adsorvida 

% 

Remoção 

q (mg/g) 

Quantidade 

adsorvida 

% 

Remoção 

q (mg/g) 

Quantidade 

adsorvida 

1 28,80 43,24 30,11 45,17 42,11 63,17 

2 22,68 34,02 27,66 41,49 29,23 43,84 

3 32,88 16,44 39,20 19,60 51,84 25,92 

4 27,00 13,50 27,44 13,72 41,06 20,53 

5 87,29 130,94 88,06 132,09 92,47 138,71 

6 91,90 137,87 90,21 135,32 93,60 140,41 

7 93,53 46,76 88,15 44,07 96,07 48,03 

8 90,86 45,43 89,89 44,94 95,72 47,86 

9 77,98 58,49 76,32 57,24 83,78 62,84 

10 77,55 58,16 76,21 57,16 83,04 62,28 

11 78,64 58,98 77,30 57,97 83,29 62,46 

Média 

(%) de 

remoção 

 

64,46 

  

64,59 

  

72,01 

 

 

 

A partir da Tabela 5.9, pode-se observar que a argila quimicamente ativada obteve um 

bom percentual de remoção de corante orgânico durante o ensaio 6, sendo o mesmo de 90,21 

%. Este apresenta como características um pH igual a 5,0, massa de adsorvente de 0,1 g, 

massa de NaCl igual a 10 g e uma velocidade de agitação de 200 rpm. Atingindo um 

percentual médio de remoção de 64,59 %. As argilas “in-natura” e termicamente ativada 

obtiveram um bom percentual de remoção de matéria orgânica durante o ensaio 7, sendo os 

mesmos de 93,53 e 96,07 %, apresentando como características um pH igual a 3,0, massa de 

adsorvente de 0,3 g, massa de NaCl igual a 10 g e uma velocidade de agitação de 200 rpm. 

Seus percentuais médios de remoção foram 64,46 e 72,01 %, para as duas argilas, 

respectivamente. 
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 Os resultados apresentados da Tabela 5.9 permitiram a construção dos gráficos do 

percentual de remoção e da quantidade adsorvida ilustrados nas Figuras 5.23 e 5.24, 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 5.23. Percentual de remoção de cor. 

 

 

 

 

Figura 5.24. Quantidade adsorvida. 
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 As melhores quantidades adsorvidas para as três argilas analisadas foram obtidas no 

ensaio 6, sendo de 140,41, 137,87 e 135,32 para as argilas termicamente ativada, “in-natura” e 

quimicamente ativada, respectivamente. 

 A partir da Tabela 5.9, observa-se nas Figuras 5.23 e 5.24, os gráficos do percentual de 

remoção de cor e da quantidade adsorvida para as três argilas estudadas. 

Partindo dos dados obtidos foi efetuado um estudo estatístico do processo, que pode 

ser observados a partir da Tabela 5.22, em que F.V., S.Q. e M.Q. representam a Fonte de 

Variação, Soma Quadrática e Média Quadrática, respectivamente. 

 Para o calculo da significância, com os dados gerados a partir da tabela ANOVA e de 

posse dos valores apresentados por (Barros Neto et al., 2001), para o F tabelado, tem-se no 

Apêndice D, os dados de significância estatística e predição para as três argilas, “in-natura”, 

quimicamente ativada e termicamente ativada, usando o planejamento fatorial fracionário 24-1. 

De acordo com a tabela ANOVA, gerada com o software STATISTICA FOR 

WINDOWS 6.0, foi possível plotar as cartas de pareto e os gráficos de superfície de resposta 

que apresentados nas Figuras 5.25-5.30. 

Os valores gerados pelo software STATISTICA FOR WINDOWS 6.0, apresentando 

os valores correspondentes a soma quadrática (S.Q), Ni (ν) e média quadrática, para as três 

argilas estudadas, “in-natura”, quimicamente ativada e termicamente ativada. 

 

p=,05

1by4

1by2

(4)rpm

(1)pH

(2)Adsorvente

1by3

(3)NaCl

 

 

Figura 5.25. Carta de pareto dos efeitos das variáveis utilizando argila “in-natura”. 
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Figura 5.26. Superfície de resposta para a argila “in-natura”. 

  

 

 As Figuras 5.25 e 5.26, ilustram o gráfico de pareto e o de superfície de resposta, 

respectivamente, plotados com os dados obtidos nos ensaios realizados com a argila “in-

natura”, nelas é possível observar a significância estatística do NaCl, da interação do pH com 

o NaCl, do adsorvente e do pH.  

 Não foi observada significância estatística na interação entre o pH e o adsorvente, 

assim como, na interação entre o pH e a velocidade de agitação. Apesar disso, com um valor 

de F calculado (MQR/MQr) igual a (0,01) menor que F3,4 no nível de 95% de confiança (5,12), 

não têm-se evidência estatística suficiente para nos fazer acreditar na existência de uma 

relação linear entre as variáveis x e y do modelo estatístico ŷ = 64,4645 + 1,7x1 + 31,5275x2  

em que (64,4645) é a média dos efeitos estimados, (1,7x1) é o coeficiente para o pH, com 

significância estatística e (31,5275x2) é o coeficiente para o NaCl, com significância 

estatística.  

 Com o valor de F calculado (MQR/MQr) igual a (0,01), que mostra que a equação não 

é significativa, nem sempre uma regressão dada como significativa pelo teste F é útil para 

realizar previsões. Pode acontecer que a faixa de variação coberta pelos fatores estudados seja 
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pequena demais, fazendo com que o efeito sobre a resposta fique mascarado pela extensão do 

erro experimental. Logo, não se pode considerar a significância estatística nos dados 

apresentados, assim como, de acordo com os dados do Apêndice D, podendo-se dizer que os 

mesmos não são preditivos. 

 

p=,05

(4)rpm

(2)Adsorvente

(1)pH

(3)NaCl

 

 

Figura 5.27. Carta de pareto dos efeitos das variáveis utilizando argila quimicamente 

ativada. 
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Figura 5.28. Superfície de resposta para a argila quimicamente ativada. 

 

 

As Figuras 5.27 e 5.28, ilustram o gráfico de pareto, o de superfície de resposta, 

respectivamente, plotados com os dados obtidos nos ensaios realizados com a argila 

quimicamente ativada, nelas é possível observar a significância estatística de todos os fatores 

estudados, tais como o NaCl, o pH, o adsorvente e a velocidade de agitação (rpm). 

 Apesar disso, com um valor de F calculado (MQR/MQr) igual a (0,016) menor que F3,4 

no nível de 95% de confiança (5,12), observado no Apêndice D, não têm-se evidência 

estatística suficiente para nos fazer acreditar na existência de uma relação linear entre as 

variáveis x e y para o modelo estatístico ŷ = 64,595 + 1,08x1 + 28,987x2 em que (64,595) é a 

média dos efeitos estimados, (1,08x1) é o coeficiente para o pH, com significância estatística e 

(28,987x2) é o coeficiente para o NaCl, com significância estatística, mostra tendência a 

anormalidade. Com o valor de F calculado (MQR/MQr) igual a (0,016), que mostra que a 

equação não é significativa, nem sempre uma regressão dada como significativa pelo teste F é 

útil para realizar previsões.  
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 Logo, não se pode considerar a significância estatística nos dados apresentados, assim 

como, de acordo com os dados do Apêncdice D, pode-se dizer que os mesmos não são 

preditivos. 

 

p=,05

(2)Adsorvente

(4)rpm

(1)pH

(3)NaCl

 

 

Figura 5.29. Carta de pareto dos efeitos das variáveis utilizando argila termicamente 

ativada. 
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Figura 5.30. Superfície de resposta para a argila termicamente ativada. 

 

 

As Figuras 5.29 e 5.30 ilustram o gráfico de Pareto e o de superfície de resposta, 

respectivamente, plotados com os dados obtidos nos ensaios realizados com a argila 

termicamente ativada, nelas é possível observar a significância estatística do adsorvente, do 

NaCl, do pH  e da velocidade de agitação (rpm). Apesar disso, com um valor de F calculado 

(MQR/MQr) igual a (0,091) menor que F3,4 no nível de 95% de confiança (5,12), observado 

no Apêndice D, não têm-se evidência estatística suficiente para nos fazer acreditar na 

existência de uma relação linear entre as variáveis x e y, mostra tendência a anormalidade. 

Com o valor de F calculado (MQR/MQr) igual a (0,091), que mostra que a equação 

não é significativa. 

Logo, não se pode considerar a significância estatística nos dados apresentados, assim 

como, de acordo com os dados do Apêndice D, pode-se dizer que os mesmos não são 

preditivos. 

 Para o modelo estatístico ŷ = 72,0190 + 3,41x1 + 26,702x2 em que (72,0190) é a média 

dos efeitos estimados, (1,08x1) é o coeficiente para o pH, com significância estatística e 

(26,702x2) é o coeficiente para  o NaCl, com significância estatística. 
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 De acordo com as cartas de Pareto e os gráficos de superfície plotados para as argilas 

“in-natura”, quimicamente ativada e termicamente ativada, contrastes (24-1) não se pode 

confirmar, ainda, que a velocidade de agitação não influencia na adsorção para a argila tratada 

quimicamente. Pode-se confirmar que o fator responsável pela remoção da cor no processo de 

adsorção em banho finito estudado, é o sal (NaCl = 10g), em maior quantidade, este 

determina a eficiência do processo. Ainda de acordo com as cartas de pareto, verifica-se que a 

velocidade de agitação (rpm) não se mostrou um fator estatisticamente significante para o 

processo de adsorção utilizando a argila quimicamente ativada.  

 

5.6.1.1. Resultados do estudo cinético do planejamento 24-1 

 

Partindo-se do planejamento fatorial 24-1 foram obtidos os resultados do percentual de 

remoção do corante Amarelo Reativo BF-G 200% e da quantidade adsorvida para as 

concentrações de corante de 100 a 700 mg/L estudadas, cujos dados estão mostrados nas 

tabelas 5.10 a 5.15. 
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Tabela 5.10. Cinética da remoção do corante em função da concentração inicial para a argila 

“in-natura”. 

 

Concentração de corante (mg/L) 

Tempo 

(minutos) 
100  200  300  400  500  600  700  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 77,42 80,69 85,13 86,69 90,62 88,06 69,66 

0,33 77,42 85,86 87,65 89,71 90,62 88,06 79,29 

0,5 78,64 86,10 87,65 90,75 90,95 88,06 79,29 

0,66 78,94 86,10 88,00 90,75 91,02 88,06 79,29 

0,83 79,31 86,10 82,24 90,75 91,33 88,06 79,29 

1 79,31 86,16 88,66 90,97 91,33 88,06 79,29 

2 79,31 86,32 88,66 90,97 91,41 93,23 79,29 

4 81,41 86,77 89,12 91,05 91,54 93,23 79,29 

6 82,49 87,04 89,20 92,21 92,25 93,23 79,29 

8 84,93 87,80 90,35 92,21 92,25 93,23 79,29 

10 84,97 87,80 90,61 92,21 92,25 93,23 79,29 

30 86,20 88,91 90,61 92,21 92,25 93,23 79,29 

60 87,28 90,36 91,52 92,57 92,37 93,23 79,29 

120 87,75 90,52 91,52 92,57 92,37 93,23 79,29 

240 88,50 90,52 91,52 92,57 92,37 93,23 79,29 

360 88,79 90,52 91,52 92,57 92,37 93,23 79,29 

 

 

A Tabela 5.10, que ilustra a remoção da cor com o tempo em função da concentração 

inicial para as argilas “in-natura”, aponta os melhores resultados para a concentração de 600 

mg/L de corante e uma estabilização com 93,23% de remoção de cor a partir dos 2 minutos de 

estudo cinético. 
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 A Tabela 5.11 ilustra a remoção da cor com o tempo em função da concentração 

inicial para as argilas quimicamente ativadas. 

 

Tabela 5.11. Cinética da remoção do corante em função da concentração inicial para as 

argilas quimicamente ativadas. 

 

Concentração de corante (mg/L) 

Tempo 

(minutos) 
100  200  300  400  500  600  700  

0,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

0,16 75,47 78,44 77,75 74,31 70,98 43,67 57,98 

0,33 75,47 78,44 78,98 74,31 77,69 43,67 57,98 

0,5 75,49 80,07 78,98 74,59 77,88 43,67 57,98 

0,66 75,66 82,62 78,98 76,80 79,48 43,67 57,98 

0,83 75,84 84,98 82,24 77,81 82,69 43,67 57,98 

1 76,64 84,98 83,98 78,20 90,32 52,28 57,98 

2 77,11 86,01 83,98 78,52 90,83 52,28 57,98 

4 80,58 86,01 83,98 78,52 90,88 52,28 57,98 

6 80,90 86,61 83,98 78,52 90,88 67,33 57,98 

8 81,09 86,61 87,03 80,14 90,92 67,33 57,98 

10 81,96 87,14 87,03 81,18 90,92 67,33 57,98 

30 81,97 87,14 87,33 85,91 90,92 67,33 57,98 

60 83,60 90,08 87,33 87,44 90,92 70,89 57,98 

120 83,60 90,66 89,81 87,44 90,92 74,06 57,98 

240 83,60 90,66 90,95 87,89 90,92 74,06 57,98 

360 83,60 90,66 90,95 88,05 90,92 74,06 57,98 

 

 

A Tabela 5.11 aponta os melhores resultados para a concentração de 300 mg/L de 

corante com 90,95 % de remoção de cor a partir dos 240 minutos de estudo cinético. 
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 A Tabela 5.12 ilustra a remoção da cor com o tempo em função da concentração 

inicial para as argilas termicamente ativadas. 

 

Tabela 5.12. Cinética da remoção do corante em função da concentração inicial para as 

argilas termicamente ativadas. 

 

Concentração de corante (mg/L) 

Tempo 

(minutos) 
100  200  300  400  500  600  700  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 78,65 77,96 84,84 89,27 86,50 75,71 58,54 

0,33 79,16 79,96 84,84 90,83 86,50 75,71 65,04 

0,5 79,87 79,96 84,91 90,85 87,71 75,71 65,04 

0,66 79,87 84,23 84,91 90,85 87,71 75,71 65,04 

0,83 82,43 85,28 86,35 90,90 88,08 75,71 65,04 

1 82,52 85,28 90,07 90,90 91,12 75,71 65,04 

2 83,05 85,28 90,07 90,90 91,12 75,71 65,04 

4 83,05 85,28 92,02 90,90 91,97 75,71 65,04 

6 83,28 85,28 92,31 91,69 92,12 75,71 65,04 

8 84,56 85,28 92,54 91,69 92,43 75,71 65,04 

10 86,02 85,28 92,76 91,69 92,76 75,71 65,04 

30 86,51 85,28 93,21 91,69 92,76 75,71 65,04 

60 87,52 86,96 93,21 91,77 92,87 75,71 65,04 

120 88,40 88,87 93,21 92,83 92,87 75,71 65,04 

240 88,40 90,86 93,21 92,83 92,87 75,71 65,04 

360 88,40 90,86 93,21 93,98 93,40 75,71 65,04 

 

 

 A Tabela 5.12 aponta os melhores resultados para a concentração de 300 mg/L de 

corante com 93,21 % de remoção de cor a partir dos 30 minutos de estudo cinético. 
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 A Tabela 5.13 ilustra a remoção da cor com o tempo em função da concentração. 

 

Tabela 5.13. Estudo cinético aplicado à remoção de cor utilizando a quantidade adsorvida de 

cada concentração (q) de corante (mg/g) para as argilas “in-natura”. 

 

Concentração de corante (mg/L) 

Tempo 

(minutos) 
100  200  300  400  500  600  700  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 38,71 80,69 127,70 173,39 226,55 264,18 243,81 

0,33 38,71 85,86 131,48 179,42 226,55 264,18 277,52 

0,5 39,32 86,10 131,48 181,50 227,38 264,18 277,52 

0,66 39,47 86,10 132,00 181,50 227,56 264,18 277,52 

0,83 39,65 86,10 123,36 181,50 228,34 264,18 277,52 

1 39,65 86,16 132,99 181,94 228,34 264,18 277,52 

2 39,65 86,32 132,99 181,94 228,54 279,69 277,52 

4 40,70 86,77 133,68 182,1 228,36 279,69 277,52 

6 41,24 87,04 133,80 184,42 230,62 279,69 277,52 

8 42,46 87,80 135,54 184,42 230,62 279,69 277,52 

10 42,48 87,80 135,91 184,42 230,62 279,69 277,52 

30 43,1 88,91 135,91 184,42 230,62 279,69 277,52 

60 43,64 90,36 137,28 185,14 230,93 279,69 277,52 

120 43,87 90,52 137,28 185,14 230,93 279,69 277,52 

240 44,25 90,52 137,28 185,14 230,93 279,69 277,52 

360 44,39 90,52 137,28 185,14 230,94 279,69 277,52 

  

 

 A Tabela 5.13 aponta os melhores resultados para a concentração de 600 mg/L de 

corante com 279,69 mg/g de quantidade adsorvida, a partir dos 2 minutos de estudo cinético, 

estabilizando-se em seguida. 

 

 

 

 



Capítulo 5 – Resultados e Discussão                                 131 

 

Geraldo Martins Rodrigues Filho, setembro/2012.                                            Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN                      
 

 A Tabela 5.14 ilustra a remoção da cor com o tempo em função da concentração de 

corante (q) para as argilas quimicamente ativadas. 

 

Tabela 5.14. Estudo cinético aplicado à remoção de cor utilizando a quantidade adsorvida de 

cada concentração (q) do corante (mg/g) para as argilas quimicamente ativadas. 

 

Concentração de corante (mg/L) 

Tempo 

(minutos) 
100  200  300  400  500  600  700  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 37,73 78,44 116,63 148,62 177,45 131,03 202,95 

0,33 37,73 78,44 118,48 148,62 194,24 131,03 202,95 

0,5 37,74 80,07 118,48 149,18 194,70 131,03 202,95 

0,66 37,83 82,62 118,48 153,60 198,70 131,03 202,95 

0,83 37,92 84,98 123,36 155,62 206,74 131,03 202,95 

1 38,32 84,98 125,98 156,4 225,80 156,84 202,95 

2 38,55 86,01 125,98 157,00 227,08 156,84 202,95 

4 40,29 86,01 125,98 157,00 227,21 156,84 202,95 

6 40,45 86,61 125,98 157,00 227,21 201,99 202,95 

8 40,54 86,61 130,55 160,29 227,31 201,99 202,95 

10 40,98 87,14 130,55 162,37 227,31 201,99 202,95 

30 40,98 87,14 130,99 171,82 227,31 201,99 202,95 

60 41,80 90,08 130,99 174,89 227,31 212,69 202,95 

120 41,80 90,66 134,72 174,89 227,31 222,20 202,95 

240 41,80 90,66 136,43 175,78 227,31 222,20 202,95 

360 41,80 90,66 136,43 176,11 227,31 222,20 202,95 

 

 

 A Tabela 5.14 aponta os melhores resultados para a concentração de 500 mg/L de 

corante com 227,31 mg/g de quantidade adsorvida, a partir dos 8 minutos de estudo cinético, 

estabilizando-se depois. 

 

 A Tabela 5.15 ilustra a remoção da cor com o tempo em função da concentração de 

corante (q) para as argilas termicamente ativadas. 
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Tabela 5.15. Estudo cinético aplicado à remoção de cor utilizando a quantidade adsorvida de 

cada concentração (q) de corante (mg/g) para as argilas termicamente ativadas. 

 

Concentração (mg/L) 

Tempo 

(minutos) 
100  200  300  400  500  600  700  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 39,32 77,96 127,13 178,55 216,26 227,14 204,91 

0,33 39,58 79,96 127,13 181,66 216,26 227,14 227,65 

0,5 39,93 79,96 127,36 181,71 219,28 227,14 227,65 

0,66 39,93 84,23 127,36 181,71 219,28 227,14 227,65 

0,83 41,21 85,28 129,53 181,80 220,21 227,14 227,65 

1 41,26 85,28 135,11 181,80 227,82 227,14 227,65 

2 41,52 85,28 135,11 181,80 227,82 227,14 227,65 

4 41,52 85,28 138,04 181,80 229,94 227,14 227,65 

6 41,64 85,28 138,46 183,39 230,30 227,14 227,65 

8 42,28 85,28 138,81 183,39 231,08 227,14 227,65 

10 43,01 85,28 139,14 183,39 231,90 227,14 227,65 

30 43,3 85,28 139,82 183,39 231,90 227,14 227,65 

60 43,60 86,96 139,82 183,55 232,19 227,14 227,65 

120 44,20 88,87 139,82 185,17 232,19 227,14 227,65 

240 44,20 90,86 139,82 185,17 232,19 227,14 227,65 

360 44,20 90,86 139,82 187,97 233,50 227,14 227,65 

 

 

A Tabela 5.15 aponta os melhores resultados para a concentração de 500 mg/L de 

corante com 233,50 (mg/g) de quantidade adsorvida, a partir dos 360 minutos de estudo 

cinético, estabilizando-se em seguida. 

 

O curto intervalo de tempo observado nos ensaios cinéticos para a estabilização da 

remoção ou da capacidade adsorvida pode estar relacionado com a interação e afinidade entre 

adsorvato/adsorvente, que é muito forte, tendo elevadas constantes de adsorção do 

adsorvato/adsorvente. 
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Os resultados mostram, uma tendência à redução do percentual de remoção de cor para 

as três argilas estudadas em concentrações superiores à 500 mg/L, superior a 90% em 1 

minuto.  

O resultado referente à argila esmectita “in-natura”, atingem 93,23% de remoção em 2 

minutos para a concentração de corante de 600 (mg/L), na qual o processo de adsorção ocorre 

naturalmente pela disposição das moléculas do corante nos espaços interlamelares da argila 

esmectita. Os sítios de adsorção podem estar localizados nas superfícies internas ou externas 

da argila esmectita. 

Quanto à ativação química, esta apresentou resultados um pouco menores de 

quantidade adsorvida, 227,31 (mg/g), alcançada em 8 minutos de ensaio cinético e com 

concentração de corante de 500 mg/L, em comparação com as demais argilas esmectitas 

estudadas. Segundo Dombrowsk & Henderson (1997), um processo de ativação com ácidos 

fortes pode levar a abertura dos cristais da argila, expondo/liberando os cátions Al3+ e Mg2+ 

das camadas octaédricas, que tendem a bloquear as posições de troca, diminuindo assim a 

capacidade de troca de cátions. Outro efeito provocado pela ativação ácida é a diminuição da 

área específica da argila, quando se realiza um tratamento ácido por longo período. 

Os resultados apresentados nas tabelas, com os valores percentuais, mostram que a 

argila esmectita termicamente ativada apresentou um percentual de remoção de cor, com uma 

redução máxima de 93,21 % em 30 minutos quando a concentração de corante estudada foi de 

300 mg/L. 

Os resultados apresentados nas referidas tabelas que tratam da quantidade adsorvida, 

mostram que a argila esmectita “in-natura” apresentou a maior quantidade adsorvida, com um 

valor de 279,69 mg/g obtido em 2 minutos de ensaio cinético, quando a concentração 

estudada era de 600 mg/L. 

Os resultados apresentados nestas tabelas permitiram a construção dos gráficos do 

percentual de remoção e da quantidade adsorvida ilustrados nas figuras 5.31 e 5.32, 

respectivamente. 
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Figura 5.31. Percentual de remoção para as concentrações de 100 a 700 mg/L, em que a) 

argila “in-natura”, b) quimicamente ativada e c) termicamente ativada. 
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Figura 5.32. Capacidades de remoção para as concentrações de 100 a 700 mg/L, em que a) 

argila “in-natura”, b) quimicamente ativada e c) termicamente ativada. 
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 A partir das Figuras 5.31 e 5.32, pode-se perceber uma tendência à estabilização 

cinética a partir de 1 minuto de reação, sendo assim, verificou-se que o processo cinético se 

apresentava de forma bastante rápida. Para uma melhor visualização dos gráficos e por causa 

da estabilização dos pontos ao longo do tempo, não foram plotados os pontos até os 360 

minutos de reação. 

 

5.6.1.2. Modelagem da cinética para o planejamento fatorial 24-1 

  

 O modelo pseudo-primeira ordem foi investigado, como mostrado nas Figuras 5.33, 

5.34 e 5.35,  para as argilas esmectitas “in-natura”, quimicamente e termicamente ativadas, 

respectivamente. A concentração inicial de corante escolhida para este estudo foi de 300 

mg/L. 

 

 

 

Figura 5.33. Pseudo-primeira ordem para a argila esmectita “in-natura”. 
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Figura 5.34. Pseudo-primeira ordem para a argila esmectita quimicamente ativada. 

 

 

 

 

Figura 5.35. Pseudo-primeira ordem para a argila esmectita termicamente ativada. 

  

 

 As figuras  5.33, 5.34 e 5.35 forneceram dados que atestam um ajuste não muito bom 

ao modelo pseudo-primeira ordem, como mostra a Tabela 5.16.  



Capítulo 5 – Resultados e Discussão                                 138 

 

Geraldo Martins Rodrigues Filho, setembro/2012.                                            Tese de Doutorado/PPGEQ/UFRN                      
 

 A melhor linearidade foi obtida para o modelo pseudo-segunda ordem, como mostrado 

nas Figuras 5.36, 5.37 e 5.38,  para as argilas esmectitas “in-natura”, quimicamente e 

termicamente ativadas, respectivamente. 

 

 

 

Figura 5.36. Pseudo-segunda ordem para a argila esmectita “in-natura”. 

 

 

 

 

Figura 5.37. Pseudo-segunda ordem para a argila esmectita quimicamente ativada. 
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Figura 5.38. Pseudo-segunda ordem para a argila esmectita termicamente ativada. 

 

 

 A partir dos gráficos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem plotados 

para as três argilas esmectitas, foram calculados os parâmetros cinéticos para a remoção do 

corante, mostrados na Tabela 5.16. 

 

Tabela 5.16. Comparação dos parâmetros cinéticos para a remoção do corante entre os 

modelos pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. 

 

Argila  Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem 

 
,expeq  

(mg.g-1) 
,e calq  

(mg.g-1) 
1k  

(mg.g-1) 
2R  ,e calq  

(mg.g-1) 
2k  

1 1( . min )mg− −  

2R  

In-natura 137,25 0,57 0,16 0,86 136,98 0,17 1 

Quimicamente 

ativada 

136,43 0,93 0,01 0,85 136,98 0,01 0,9 

Térmicamente 

ativada 

139,82 0,57 0,16 0,86 138,88 0,17 1 
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Com os valores de R2 apresentados para as argilas “in-natura”, quimicamente ativada e 

termicamente ativada de 1, 0,9 e 1, respectivamente e de qexp 137,25, 136,43 e 139,82 mg.-1 

próximos aos valores de qcal de 136,98, 136,98 e 138,88 mg.-1, verifica-se que a modelagem 

pseudo-segunda ordem é a que melhor se adequa ao processo de adsorção estudado. 

  

5.6.2. Isotermas de adsorção do planejamento fatorial fracionário 24-1 

  

 Foram realizados estudos  com as isotermas de Langmuir e Freundlich, sendo os perfis 

das isotermas de adsorção do corante Amarelo Reativo BF-4G 200% descritos pelos modelos 

de Langmuir, por meio da Equação (2.22) e de Freundlich, por meio da Equação (2.28). A 

forma linear da isoterma de adsorção de Langmuir é apresentada nas Figuras 5.39, 5.40 e 5.41 

para as três argilas esmectitas analisadas. 

 

 

 

Figura 5.39. Isoterma de adsorção de Langmuir para a argila esmectita “in-natura”. 
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Figura 5.40. Isoterma de adsorção de Langmuir para a argila esmectita quimicamente ativada. 

 

 

 

 

Figura 5.41. Isoterma de adsorção de Langmuir para a argila esmectita termicamente ativada. 

 

 

 A forma linear da isoterma de adsorção de Freundlich é apresentada nas Figuras 5.42, 

5.43 e 5.44 para as três argilas esmectitas analisadas. 
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Figura 5.42. Isoterma de adsorção de Freundlich para a argila esmectita “in-natura”. 

 

 

 

 

Figura 5.43. Isoterma de adsorção de Freundlich para a argila esmectita quimicamente 

ativada. 
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Figura 5.44. Isoterma de adsorção de Freundlich para a argila esmectita termicamente 

ativada. 

  

 

A partir das isotermas plotadas foram calculados os parâmetros das isotermas de 

Freundlich para a adsorção do corante, mostrados na Tabela 5.17. 

 

Tabela 5.17. Comparação entre as isotermas de Langmuir e Freundlich. 

 

  

 

 A partir das Tabelas 5.16 e 5.17, pode-se concluir que com os valores de R2 

apresentados para as argilas “in-natura”, quimicamente ativada e termicamente ativada de 1, 

 
Argila 

Langmuir Freundlich 

qm 

(mL.g-1) 
k  
3 1( )dm g−   

RL 2R  Fk  
3 1( )dm g−

 

n  2R  

in-natura 0,12 0,0001 0,94 0,95 1,33 0,69 0,99 

 
Quimicamente 
ativada 

 

5,06 

 

36,79 

 

0,84 

 

0,96 

 

14,55 

 

1,51 

 

0,85 

 
Termicamente 
ativada 

 

1,13 

 

0,000001 

 

0,99 

 

0,95 

 

0,33 

 

0,68 

 

0,95 
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0,9 e 1, respectivamente e de qexp 137,25, 136,43 e 139,82 mg.-1 próximos aos valores de qcal 

de 136,98, 136,98 e 138,88 mg.-1, verifica-se que a modelagem pseudo-segunda ordem é a 

que melhor se adequa ao processo de adsorção estudado. 

 Para as isotermas de Langmuir os resultados se mostraram satisfatórios para as três 

argilas “in-natura”, quimicamente ativada e termicamente ativada de acordo com o parâmetro 

RL observado de 0,94, 0,84 e 0,99, respectivamente. A adsorção se mostrou favorável, uma 

vez que os parâmetros  RL  se encontram entre 0 e 1.  

 Com valores de R2 iguais a 0,95, 0,96 e 0,95, para as argilas “in-natura”, quimicante e 

termicamente ativadas, respectivamente, pode-se dizer que a isoterma de Langmuir se ajusta 

bem aos dados do estudo. Sendo que a isoterma de adsorção de Langmuir representa de um 

modo adequado um processo de adsorção, então um gráfico deverá resultar numa reta.  

 Pode-se observar ainda que, o modelo de adsorção de Freundlich se ajusta bem aos 

estudos realizados com as argilas, “in-natura” e termicamente ativada quando se observa os 

valores de R² iguais a 0,99 e 0,95, respectivamente. Para a argila quimicamente ativada tem-se 

um R2 de 0,85, indicando um ajuste não tão bom quanto as demais argilas. 

 Com valores de n iguais a 0,69, 1,51 e 0,68 e 3 1( )FK dm g−  de 1,33, 14,55 e 0,33, para 

as argilas esmectitas “in-natura”, ativada quimicamente e ativada termicamente, 

respecivamente, pode-se dizer que apenas a argila quimicamente ativada se mostra favorável 

ao processo de adsorção estudado, uma vez que, quanto maior for os valores de n, melhor é a 

favorabilidade da adsorção. Valores, n > 1 representam condição de adsorção favorável. Neste 

estudo a adsdorção se mostra favorável apenas a adsorção usando argila quimicamente 

ativada quando se toma o parâmetro n. 

 A diminuição na remoção usando argila acidificada pode ser atribuída à presença 

abundante de íons OH em solução, que seriam competitivos com os ânions do corante para 

sítios de adsorção (Vimonses et al., 2009). 

O aumento da temperatura iria aumentar a mobilidade do 

os íons grandes do corante, bem como produzir um efeito de inchaço com a estrutura interna 

da argila esmectita, permitindo assim que as moléculas grandes de corantes penetrem mais 

(Gurusamy et al., 2008); (Venkat et al., 2007). 

O fato da cinética ser rápida pode ser explicado através do uso do NaCl, visto que 

eletrólitos são adicionados ao banho de tingimento têxtil para melhorar a solidez da cor (Riga 

et al., 2007).  

Verificou-se assim que o método utilizado no presente trabalho produz resultados 

satisfatórios quando comparados com os de Errais et al. (2011). 
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Inúmeros estudos acerca das propriedades coloidais das argilas esmectitas em 

suspensão aquosa mostram que a adição de eletrólitos diminui as repulsões eletrostáticas entre 

as cargas residuais presentes devido ao efeito de força iônica. Como resultado tem-se a 

compressão das camadas, resultando em partículas com capacidade de inchamento menor e 

com um número maior de falhas associadas, fazendo com que o tamanho das partículas 

aumente. Nesse sentido, a adição de uma quantidade adequada de NaCl (0.5-1.0 mol.L-1) às 

suspensões de argila, acelera os processos de associação das partículas, observando-se efeitos 

similares aos detectados nas argilas a tempos longos na ausência de sal (Gomes, 1988). 
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6. Conclusão 

 

Os resultados levaram a concluir que a argila esmectita é um eficiente adsorvente para 

remoção de corantes têxteis em soluções aquosas. 

Foram construídos dois planejamentos fatoriais (22 e 24-1) para estudar as argilas 

esmectitas em suas formas (“in-natura”, ativada quimicamente e ativada termicamente), assim 

como, realizados os respectivos estudos cinéticos e de equilíbrio de adsorção. 

Os resultados obtidos no presente trabalho a partir da realização do planejamento 

fatorial 22 levam a concluir que os valores de 96, 96,5 e 95,8% correspondentes aos 

percentuais de remoção para as argilas esmectitas “in-natura”, quimicamente e termicamente 

ativadas, respectivamente, mostram que os processos de ativação utilizados não aumentaram 

efetivamente o poder de adsorção da argila esmectita. Dessa forma, a utilização da argila 

esmectita em sua forma “in-natura”, implica em uma adsorção eficiente e sem os custos 

gerados pela ativação. 

Em termos de quantidade adsorvida destacam-se os valores de 4,80, 4,84 e 4,74 

(mg/g), para as argilas “in-natura”, quimicamente e termicamente ativadas, respectivamente. 

As análises estatísticas demonstraram que o NaCl é a variável mais estatisticamente 

significante para as argilas esmectitas “in-natura” e quimicamente ativada, confirmando sua 

função como agente fixador e transportador do corante nos poros da argila. A relação linear 

entre as variáveis x e y para as argilas “in-natura” e termicamente ativadas, não mostram 

tendência à normalidade. Essa normalidade só é percebida nos resultados para a argila 

quimicamente ativada. Logo, pode-se considerar a significância estatística nos dados 

apresentados para as três argilas “in-natura”, quimicamente ativadas e termicamente ativadas 

e assim como, se dizer que apenas os dados para as argilas “in-natura” e termicamente 

ativadas são preditivos, o que não se aplica a argila quimicamente ativada. 

Verifica-se que o modelo de monocamada de Langmuir, levou a resultados 

satisfatórios para os estudos utilizando as argilas “in-natura” e quimicamente ativada de 

acordo com o parâmetro RL observado de 0,91 e 1, respectivamente. Este parâmetro se 

mostrou favorável, uma vez que os parâmetros RL de 0,91 e 1, se encontram entre 0 e 1. A 

argila termicamente ativada de acordo com o parâmetro RL observado de 1,96, não se mostra 

favorável, uma vez que ultrapassa o limite entre 0 e 1. Em relação ao R2 os melhores ajustes 

obtidos foram para as argilas quimicamente e termicamente ativadas, a adsorção se mostrou 
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favorável, uma vez que os R2 foram de 1 e 1, para as duas argilas, respectivamente. O R2 da 

argila “in-natura” de 0,14 mostrou que os dados desta argila não se ajustaram bem ao modelo 

de acordo com este parêmetro. Sendo que a isoterma de adsorção de Langmuir representa de 

um modo adequado um processo de adsorção, então um gráfico deverá resultar numa reta.  

Pode-se observar ainda que, o modelo de adsorção de Freundlich se ajusta melhor aos 

estudos realizados com as três argilas, sendo os valores de R² iguais a 0,96, 0,95 e 0,97 para 

as argilas esmectitas “in-natura”, quimicamente e termicamente ativadas, respectivamente. 

Com valores de n iguais a 1,035, 1,049 e 5,115 e KF (mg.g-1mg.L-1) de 4,806, 2,226 e 5,096, 

para as argilas esmectitas “in-natura”, ativada quimicamente e ativada termicamente, 

respectivamente. Quanto maior for os valores de n, mais favorável é o processo de adsorção. 

Valores, n > 1 representam condição de adsorção favorável. 

 Os dados de equilíbrio cinético ajustaram-se bem à isoterma de Freundlich, o modelo 

de Freundlich admite que a energia de adsorção não seja constante, devido à heterogeneidade 

da superfície, com uma distribuição exponencial de sítios ativos e frequêntemente se mostra 

superior à equação de Langmuir para adsorção de cátions e ânions pelas argilas. O modelo 

cinético que melhor se adequou aos resultados foi o modelo pseudo-segunda ordem. 

Pode-se concluir que os dados das argilas “in-natura”, quimicamente ativada e 

termicamente ativada, são estatisticamente significantes, assim como, preditivos, com exceção 

dos valores para a argila quimicamente ativada. 

O estudo a partir do planejamento fatorial 24-1 demonstra, mais uma vez que, a argila 

esmectita é um eficiente adsorvente para remoção de corantes têxteis em soluções aquosas. 

Assim, os principais envolvidos no processo aniônico de adsorção do corante Amarelo 

Reativo BF-4G 200% em argila esmectita, podem ser a atração nas bordas quebradas de 

partículas de argila. Ocorrência de interações de baixas energias, decorrente de adsorções em 

sítios ácidos fracos, além de menores intensidades em sítios mais energéticos. É por isso que, 

embora as condições de pH ácido fossem para aumentar a remoção do corante, a grande 

eficiência de adsorção foi ainda obtida em pH natural. 

 A fluorescência de raios-X mostrou que os principais constituintes das argilas “in-

natura”, quimicamente e termicamente ativadas são: Al 2O3, SiO2 e Fe2O3, logo se entende que 

a amostra de argila esmectita utilizada no estudo é principalmente um silicato de alumínio e 

ferro.  

 Embora a argila apresente uma capacidade de troca catiônica e, portanto, deva repelir 

as moléculas aniônicas, as experiências mostraram uma grande capacidade de adsorção do 

corante aniônico. 
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Foi observado que em concentrações de até 500 mg/L se obtém elevados percentuais 

de remoção de cor (92,37, 90,92 e 93,40 %) e quantidade adsorvida (230,94, 227,31 e 233,50 

mg/g), para as argilas “in-natura”, ativada quimicamente e ativada termicamente, 

respectivamente. Por meio dos dados obtidos é possível concluir que a argila esmectita 

ativada termicamente possui uma maior quantidade adsorvida para o corante estudado em 

concentrações de até 500 mg/L, relativamente às demais argilas estudadas.  

A relação linear entre as variáveis x e y para a argila “in-natura” mostra tendência a 

normalidade. Essa normalidade só não é percebida nos resultados para as argilas 

quimicamente e termicamente ativadas. Consequentemente, não se pode considerar a 

significância estatística nos dados apresentados para as três argilas “in-natura”, quimicamente 

ativadas e termicamente ativadas e assim como, se dizer que os dados para as argilas “in-

natura”, quimicamente ativada e termicamente ativadas são preditivos. 

Pode-se concluir que os dados das argilas “in-natura”, quimicamente ativada e 

termicamente ativada, não são estatisticamente significantes, assim como, não são preditivos. 

O modelo de equilíbrio cinético que melhor se adequou aos resultados foi o modelo 

pseudo-segunda ordem. Com os valores de R2 apresentados para as argilas “in-natura”, 

quimicamente ativada e termicamente ativada de 1, 0,9 e 1, respectivamente e de qexp 137,25, 

136,43 e 139,82 mg-1 próximos aos valores de qcal de 136,98, 136,98 e 138,88 mg-1, verifica-

se que a modelagem pseudo-segunda-ordem é a que melhor se adequa ao processo de 

adsorção estudado. Os dados cinéticos ajustaram-se bem à isoterma de Langmuir. 

 Em comparação com entre os planejamentos 22 e 24-1, a argila esmectita teve um bom 

potencial para adsorver moléculas de corante aniônico. Por isso, pode ser uma alternativa 

promissora de adsorvente de baixo custo para remoção de corantes reativos aniônicos de 

águas residuais corantes. 

 Além disso, a interação entre os grupos funcionais sobre a superfície adsorvente e o 

adsorvato deve aumentar à medida que a temperatura sobe. Portanto, os aspectos acima 

conduzem a um aumento na remoção. Inúmeros estudos acerca das propriedades coloidais das 

argilas em suspensão aquosa mostram que a adição de eletrólitos diminui a repulsão 

eletrostática entre as cargas residuais presentes nas folhas devido ao efeito de força iônica. 

Como resultado tem-se a compressão das camadas, resultando em partículas com capacidade 

de inchamento menor e com um número maior de folhas associadas, fazendo com que o 

tamanho das partículas aumente. Nesse sentido, a adição de uma quantidade adequada de 

eletrólito às suspensões de argila acelera os processos de associação das partículas. 
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 Portanto, o efeito de íons em adsorção de corante não pode ser desprezado. Pode ser 

atribuída também, as propriedades de textura da argila, em que os agregados de poros podem 

ser expandidos quando imersos em uma solução aquosa, aumentando assim seu volume. 

 Os resultados indicaram que a adição de cátions aumenta a adsorção de corantes 

aniônicos. Para o NaCl, um aumento adsorção do corante resultou de um aumento nas 

atrações eletrostáticas entre o ânion do corante. Ou seja, com um aumento na atração 

eletrostática, predominaram um aumento na remoção, a adsorção do corante Amerelo reativo 

BF-4G é aumentada. 

 O processo de adsorcão apresentado apresenta-se viável para a implantacão do 

procedimento na indústria têxtil de pequeno e médio porte, visando a diminuicão da 

concentracão do corante, minimizando assim, a contaminacão nos efluentes. 
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Anexos e apêndices 

 

Anexo A – Ficha de informação 

Anexo A.1. Ficha de informação 
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Anexo B – Boletim técnico 

Anexo B.1. Boletim técnico 
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Anexo C – Morfologia e composição química 

 

 

Anexo C.1. Morfologia da argila “in-natura” com diâmetro (d=3,38 mm) (Silva (2005a)).  

 

 

  

 

 

Anexo C.2.  Espectro da argila “in-natura” (Silva (2005a)). 
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Anexo D - Determinação da acidez da argila esmectita através da calorimetria 

diferencial de varredura (DSC) com n-Butilamina 

 

A base n-Butilamina tem sido muito empregada para fins de determinação de acidez em 

sólidos. A técnica da avaliação da acidez da argila é realizada através da adsorção de n-

Butilamina em adsorvente por volatilização via corrente gasosa inerte, segundo os passos 

seguintes: 

• Estabelecer contato do sólido com a corrente gasosa contendo n-Butilamina tempo < 

15 min; 

• Interromper a passagem do gás, considerando encerrada a adsorção de n-Butilamina; 

• Reduzir a pressão sobre o sólido, proporcionando vácuo, a fim de remover conteúdos 

de n-Butilamina não adsorvida em tempo < 10 min; 

• Manter o sólido com n-Butilamina em dessecador; 

• Proceder à análise dessortiva em DSC com 5  velocidades  de  aquecimento: 5K/min; 

10 K/min; 15 K/min; 20 K/min; 25 K/min; 

• Utilizar a faixa de dessorção de 27°C a 500°C; 

• Aplicar a equação de Cvetanovic e Amenomiya (1967); 

• Estimar as energias de ativação de adsorção; 

• Classificar os sítios ácidos em fortes, médios e fracos. 

 

A técnica da calorimetria diferencial de varredura (DSC) permite uma medida 

quantitativa da energia envolvida no processo de dessorção de uma base adsorvida na argila, 

medida em função de uma velocidade linear de acréscimo da temperatura. No presente 

trabalho, prevendo-se a existência de sítios ácidos na argila esmectita, promoveu-se a 

adsorção da base n-Butilamina, sobre a qual se procedeu à dessorção em DSC, sob 

programação de temperatura. 

A determinação da energia de ativação de dessorção (Ed) da base gasosa adsorvida nos 

sítios ácidos (n-Butilamina) e, por conseguinte, a medida da força ácida, pode ser realizada 

via medidas de DSC para um dado sistema sólido, a várias taxas de aquecimento (β ) e 

registrando-se as temperaturas (Tm) correspondentes aos pontos de máxima intensidade 

energética de dessorção. Com o aumento da taxa de aquecimento, as temperaturas de 

intensidades energéticas máximas são deslocadas para valores superiores. 
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 Na presente pesquisa, a argila “in-natura” foi submetida à adsorção com base n-

Butilamina, seguindo-se avaliações em DSC, com cinco velocidades de aquecimento.         

 

 

Anexo D.1. DSC velocidade 5 K min-1 - Am 25 = Argila “in-natura” (Silva (2005b)).     

 

 

 

 

 

 

Anexo D.2. DSC velocidade 10 K min-1 - Am 25 = Argila “in-natura” (Silva (2005b)). 
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Anexo D.3. DSC velocidade 15 K min-1 - Am 25 = Argila “in-natura” (Silva (2005b)). 

 

 

 

 

 

 

Anexo D.4. DSC velocidade 20 K min-1 - Am 25 = Argila “in-natura” (Silva (2005b)). 
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Anexo D.5. DSC velocidade 25 K min-1 - Am 25 = Argila “in-natura” (Silva (2005b)). 

 

 Na argila “in-natura” foram destacadas intensidades máximas predominantes na faixa 

de baixas temperaturas, indicando, desde já, ocorrência de interações de baixas energias, 

decorrente de adsorções em sítios ácidos fracos, além de menores intensidades em sítios mais 

energéticos.   

 A aplicação da metodologia de Cvtanovic & Amenomiya (1967). Os resultados 

expressos com base na temperatura de intensidade máxima (Tm) e da velocidade de 

aquecimento (β) foram obtidos a partir das curvas representadas para argila “in-natura”. 

Propõe-se, como confirmação dos resultados observados, que a existência de sítios ácidos, 

está distribuída em três grupos destes sítios segundo a temperatura de dessorção. 

 Assim, sítios fracos, médios e fortes, em termos de acidez, estão classificados em 

ordem crescente de temperatura de dessorção.  
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Anexo D.6. Representação em sua forma linear - argila “in-natura”. 

● sítios fracos                  sítios médios         sítios fortes 

(Silva (2005b)). 

   

Anexo D.7. Energia de ativação de dessorção. 

 

Adsorvente Sítios fracos 

(70–150°C) 

(kcal.mol-1) 

Sítios médios 

(300–450°C) 

(kcal.mol-1) 

Sítios fortes 

(450–550 °C) 

(kcal.mol-1) 

Argila “in-natura”  5,03 8,59 12,80 

Fonte: Silva (2005b). 

 

 A distribuição da força ácida pode ser determinada pela diferença entre a quantidade 

adsorvida em temperaturas diferentes (200ºC, 300ºC e > 400ºC), correspondendo a número de 

sítios fracos, médios e fortes, respectivamente (PEREGO et al., 1999).  

 Assim, sítios fracos, médios e fortes, em termos de acidez, estão classificados em 

ordem crescente de temperatura de dessorção. Oliveira (2010) cita que a termodessorção de n-

Butilamina tem sido utilizada para determinação relativa da distribuição de força dos sítios 

ácidos de diversos catalisadores, decompondo-se o perfil de dessorção em sítios 

“arbitrariamente” definidos como fracos, médios e fortes e medindo-se a área dos picos, ao 

invés da utilização da temperatura máxima do pico. A área do perfil completo permite obter o 

número de sítios ácidos totais.  
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Anexo E - Resultados da Isoterma de fisissorção da argila “in-natura” (BET) 

 

 

Anexo E.1. Isoterma de fisissorção da argila “in-natura” (BET) (Silva (2005b)). 

   

 Observa-se que a isoterma da argila “in-natura” segue, o comportamento de isoterma 

do tipo 1 da classificação BET, característica de materiais que apresentam partículas 

microporosas. A partir do comportamento do perfil obtido tem-se uma referência para a 

análise das isotermas de adsorção que serão obtidas na próxima etapa do estudo.  
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Anexo E.2. Percentagem de cada composto, áreas superficiais total e dos poros da argila e a 

massa específica da argila. 

 

Elemento % Molecular % Atômica 

Oxigênio 

Alumínio 

Silício 

Rubídio 

Total 

50,50 

11,84 

33,08 

4,58* 

100 

65,39 

9,09 

24,40 

1,11* 

100 

Material Área superficial (m2/g) Porosidade 

(%) 

Área superficial 

dos poros (m2/g) 

Argila esmectita  

“in-natura”  

 

52,14 

 

24,03 

 

19,65 

 Massa específica da Argila 

(g/cm3). 

  

Argila esmectita 
“in-natura”  

  2,27 

 

 

 Pode-se observar através dos dados apresentados no Anexo E.2., que o oxigênio e o 

silício são os elementos presentes em maior proporção na argila estudada, indicando 

juntamente com o Al, que se tem um alumino-silicato. Sabendo-se que a capacidade de troca 

iônica depende da valência dos elementos constituintes da amostra, espera-se que estes 

elementos ou sua influência combinada sejam responsáveis pela capacidade de adsorção da 

argila esmectita. A partir da picnometria determinou-se a massa especifica da argila “in-

natura” com o valor de 2,27 g/cm3, este mesmo valor é confirmado quando se observa o 

trabalho com a mesma argila esmectita de (Vieira et al., 2005). 
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ANEXO F - Comportamento térmico das esmectitas 

 

 Pelo aquecimento em temperaturas de 100ºC-150ºC, as argilas perdem essa água 

adsorvida superficialmente, a plasticidade e a resistência mecânica no estado cru podem 

diminuir sensivelmente, de uma maneira irreversível. Muitas das propriedades das argilas 

esmectíticas, especialmente aquelas contendo potássio são alteradas quando a água adsorvida 

entre as camadas é eliminada por secagem em temperaturas superiores a 100ºC. 

 Entre 100ºC e 200ºC, há um pico endotérmico intenso de perda de água adsorvida, a 

forma e a posição do pico dependem da natureza do cátion adsorvido e da argila esmectítica, o 

valor médio da posição do pico é 150ºC, o elemento sódio revela um pico, o cálcio, dois picos 

e o magnésio, três picos, esses picos são devidos à água adsorvida intercalada entre as 

camadas (Hendricks et al.,1940).  

 

 
 

Anexo F.1. Termograma da argila esmectítica (Souza, 1992). 

 

 

 A estrutura cristalina das esmectitas é preservada, após a perda de hidroxilas, até 

800ºC no caso das esmectíticas dioctaédricas (Grim & Bradley, 1940), a perda de hidroxilas 

destrói a estrutura cristalina das esmectitas trioctaédricas. 
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 APÊNDICE - Resultados das curvas de calibração 

 

APÊNDICE A -  Curva de calibração para o planejamento fatorial fracionário 22 

 

 A absorbância é uma grandeza adimensional e é usada em medidas de absorção óptica 

por ser proporcional à concentração, na faixa de validade da Lei de Bier-Lambert, esta sofre 

limitações devidas a certos desvios, isto é, já que é para concentrações baixas. Desvios 

químicos, que são resultados de alterações químicas associadas com a mudança de 

concentração, já que em soluções relativamente concentradas (> 0,01 M) a distância média 

entre as moléculas diminui e as interações entre as mesmas começam a afetar as distribuições 

de cargas. Isto pode alterar a habilidade das espécies absorverem num dado comprimento de 

onda. Muitas moléculas, em algumas soluções, formam dímeros ou polímeros maiores à 

medida que a concentração aumenta, ocasionando certos problemas já que o espectro dos 

dímeros pode diferir daquele dos monômeros. Outro efeito em concentrações altas é a 

agregação, isto conduz frequentemente ao espalhamento da luz, decrescendo a quantidade de 

luz transmitida. Os espectros de absorção são gerados pela medida da atenuação que um feixe 

de radiação eletromagnética sofre ao atravessar a amostra de um material em função de sua 

frequência ou do comprimento de onda. A curva de calibração usada no planejamento fatorial 

22 foi feita num comprimento de onda da curva de 427,5 nm-1 e seu coeficiente R2 é de 

0,9994. O Apêndice A.1. mostra os dados das concentrações (mg/L ) e da absorbâncias (nm) 

da curva. 

 

Apêndice A.1. Curva de calibração para o planejamento fatorial 22. 

 

Concentração (mg/L ) Absorbância 

1  0,0194 

3 0,0583 

5 0,0993 

10 0,1805 

15 0,2649 

17 0,307 

20 0,3606 

25 0,4421 
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Apêndice A.2. Curva de calibração para os estudos utilizando o planejamento fatorial 22. 
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APÊNDICE B - Curvas de calibração para o planejamento fatorial fracionário 

24-1 

 A primeira curva de calibração usada no planejamento fatorial 24-1 foi feita num 

comprimento de onda da curva de 427,5 nm-1 e seu coeficiente R2 é de 0,98255. O Apêndice 

B.1., mostra os dados das concentrações (mg/L ) e s absorbâncias (nm) da curva de calibração 

para o corante em concentração de 300 mg/L  tampão pH 3. 

 

Apêndice B.1. Curva de calibração para o corante em concentração de 300 mg/L tampão pH 

3. 

 

Concentração (mg/L ) Absorbância 

10 0,18 

50 0,84 

75 1,26 

100 1,61 

125 2,05 

150 2,47 

200 3,18 

250 3,72 

300 3,93 
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Apêndice B.2. Curva de calibração para o corante em concentração de 300 mg/L tampão pH 

3. 

 

 

 A segunda curva de calibração usada no planejamento fatorial 24-1 foi feita num 

comprimento de onda da curva de 427,5 nm-1 e seu coeficiente R2 é de 0,98255. O Apêndice 

B.3., mostra os dados das concentrações (mg/L) e da absorbâncias (nm) da curva de 

calibração para o corante em concentração de 300 mg/L  tampão pH 4. 

 

Apêndice B.3. Curva de calibração para o corante em concentração de 300 mg/L  tampão pH 

4. 

 

Concentração (mg/L ) Absorbância 

10 0,187 

50 0,864 

75 1,247 

100 1,66 

125 2,042 

150 2,415 

200 3,081 

250 3,698 

300 3,976 
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Apêndice B.4. Curva de calibração para o corante em concentração de 300 mg/L  tampão pH 

4. 

 

 

 A terceira curva de calibração usada no planejamento fatorial 24-1 foi feita num 

comprimento de onda da curva de 427,5 nm-1 e seu coeficiente R2 é de 0,99061. 

 

Apêndice B.5. Curva de calibração para o corante em concentração de 300 mg/L  tampão pH 

5. 

 

Concentração (mg/L ) Absorbância 

10 0,172 

50 0,805 

75 1,19 

100 1,572 

125 1,951 

150 2,319 

200 3,017 

250 3,619 

300 3,945 
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Apêndice B.6. Curva de calibração para o corante em concentração de 300 mg/L  tampão pH 

5. 
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APÊNDICE C - Curvas de calibração para o estudo cinético após ensaios com 

planejamento fatorial fracionário 24-1 

 

Apêndice C.1. Curva de calibração para o corante em concentração de 100 mg/L  tampão pH 

5. 

 

Concentração (mg/L) Absorbância 

1 0,022 

10 0,186 

20 0,358 

30 0,536 

40 0,702 

50 0,837 

60 1,159 

70 1,300 

80 1,475 

90 1,505 

100 1,627 

 

 

 

 

Apêndice C.2. Curva de calibração para o corante em concentração de 100 mg/L  tampão pH 

5. 
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 A segunda curva de calibração construída para uso nos estudos cinéticos após ensaios 

com planejamento fatorial 24-1 foi feita num comprimento de onda da curva de 427,5 nm-1 e 

seu coeficiente R2 é de 0,99919.  

 

Apêndice C.3.  Curva de calibração para o corante em concentração de 200 mg/L  tampão pH 

5. 

 

Concentração (mg/L) Absorbância 

1 0,027 

20 0,363 

40 0,698 

60 1,012 

80 1,360 

100 1,657 

120 1,964 

140 2,271 

160 2,581 

180 2,856 

200 3,189 
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Apêndice C.4. Curva de calibração para o corante em concentração de 200 mg/L  tampão pH 

5. 

 

 A terceira curva de calibração construída para uso nos estudos cinéticos após ensaios 

com planejamento fatorial 24-1 foi feita num comprimento de onda da curva de 427,5 nm-1 e 

seu coeficiente R2 é de 0,99275. 
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Apêndice C.5. Curva de calibração para o corante em concentração de 300 mg/L  tampão pH 

5. 

 

Concentração (mg/L) Absorbância 

1 0,016 

20 0,339 

40 0,637 

60 0,940 

80 1,256 

100 1,560 

120 1,838 

140 2,127 

160 2,399 

180 2,677 

200 2,950 

220 3,126 

240 3,356 

260 3,600 

280 3,753 

300 3,849 
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Apêndice C.6. Curva de calibração para o corante em concentração de 300 mg/L  tampão pH 

5. 

 A quarta curva de calibração construída para uso nos estudos cinéticos após ensaios 

com planejamento fatorial 24-1 foi feita num comprimento de onda da curva de 427,5 nm-1 e 

seu coeficiente R2 é de 0,94667. 

 

Apêndice C.7. Curva de calibração para o corante em concentração de 400 mg/L  tampão pH 

5. 

 

Concentração (mg/L) Absorbância 

1  0,020 

40 0,678 

80 1,310 

120   1,928 

160 2,565 

200 3,111 

240 3,590 

280 3,868 

320 3,979 

360 4,018 

400 4,075 
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Apêndice C.8. Curva de calibração para o corante em concentração de 400 mg/L  tampão pH 

5. 
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APÊNDICE D -  Dados de significância estatística e predição para as três 

argilas, “in-natura”, quimicamente ativada e termicamente ativada para o 

planejamento fatorial 22. 

 

Apêndice D.1. Dados de significância estatística e predição para as três argilas, “in-natura”, 

quimicamente ativada e termicamente ativada. 

 
 

Argila “in-natura”  
 

Significância estatística Predição 
F. Calculado 
(MQR/MQr) 

F. Tabel. 
F ν1 ν2= 
F1,9 (95%) 

F.Calc./ 
F. Tabel. 

 

R2  
 (SQR/SQT) 

F. calculado 
 (MQFA/MQEP) 

F. Tabel. 
ν3 ν4= 

F7,2(95%) 

F. Calc./ 
F. Tabel. 

90,00 5,12 17,5 0,9 0,02 19,3                                                                              0,001 
17,5 → (A) > 1 têm significância, logo existe 

significância estatística nos dados apresentados. 

0,001 →(B), se (B) < 1, é preditivo, os 

dados são preditivos. 

 
 

Argila quimicamente ativada 
 

Significância estatística Predição 
F. Calculado 
(MQR/MQr) 

F. Tabel. 
F ν1 ν2= 
F1,9 (95%) 

F.Calc./ 
F. Tabel. 

 

R2  
 (SQR/SQT) 

F. calculado 
 (MQFA/MQEP) 

F. Tabel. 
ν3 ν4= 

F7,2(95%) 

F. Calc./ 
F. Tabel. 

52,1 5,12 10,1 0,8 64,8 19,3 3,3 
10,1 → (A) > 1 têm significância, logo existe 

significância estatística nos dados apresentados. 

 

3,3 →(B), se (B) < 1, é preditivo, os dados 

não são preditivos. 

 
 

Argila termicamente ativada 
 

Significância estatística Predição 
F. Calculado 
(MQR/MQr) 

F. Tabel. 
F ν1 ν2= 
F1,9 (95%) 

F.Calc./ 
F. Tabel. 

 

R2  
 (SQR/SQT) 

F. calculado 
 (MQFA/MQEP) 

F. Tabel. 
ν3 ν4= 

F7,2(95%) 

F. Calc./ 
F. Tabel. 

20,3 5,12 3,9 0,6 0,02 19,3 0,001 
3,9 → (A) > 1 têm significância, logo existe 

significância estatística nos dados apresentados. 

 

0,001 →(B), se (B) < 1, é preditivo, os 

dados são preditivos. 
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Apêndice D.2. Dados de significância estatística e predição para as três argilas, “in-natura”, 

quimicamente ativada e termicamente ativada para o planejamento fatorial fracionário 24-1. 

 

Argila “in-natura”  

 

Significância estatística Predição 

F. Calculado 

(MQR/MQr) 

F. Tabel. 

F ν1 ν2= 

F1,9 (95%) 

F.Calc./ 

F. Tabel. 

 

R2  

 (SQR/SQT) 

F. calculado 

 (MQFA/MQEP) 

F. Tabel. 

ν3 ν4= 

F7,2(95%) 

F. Calc./ 

F. Tabel. 

0,01 5,12 0, 002 0,001 4178,6 19

,3 

 216,5 

0,002 → (A) > 1, têm significância, logo não existe 

significância estatística nos dados apresentados. 

216,5 →(B), se (B) < 1, é preditivo, os 

dados não são preditivos. 

 

Argila quimicamente ativada 

 

Significância estatística Predição 

F. Calculado 

(MQR/MQr) 

F. Tabel. 

F ν1 ν2= 

F1,9 (95%) 

F.Calc./ 

F. Tabel. 

 

R2  

 (SQR/SQT) 

F. calculado 

 (MQFA/MQEP) 

F. Tabel. 

ν3 ν4= 

F7,2(95%) 

F. Calc./ 

F. Tabel. 

0,016                                                      5,12                                                                          0, 003 0, 001 2936,3 19

,3 

152,1 

0,003 → (A) > 1, têm significância, logo não existe 

significância estatística nos dados apresentados. 

152,1 →(B), se (B) < 1, é preditivo, os 

dados não são preditivos. 

 

Argila termicamente ativada 

 

Significância estatística Predição 

F. Calculado 

(MQR/MQr) 

F. Tabel. 

F ν1 ν2= 

F1,9 (95%) 

F.Calc./ 

F. Tabel. 

 

R2  

 (SQR/SQT) 

F. calculado 

 (MQFA/MQEP) 

F. Tabel. 

ν3 ν4= 

F7,2(95%) 

F. Calc./ 

F. Tabel. 

 0,091                                                        5,12 0, 017 0, 01 6567,1 19,3                                               340,2 

0,017 → (A) > 1, têm significância, logo não existe 

significância estatística nos dados apresentados. 

 

340,2 → (B), se (B) < 1, é preditivo, os 

dados não são preditivos. 

 

 


