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RESUMO: Os metais pesados são utilizados em muitos processos industriais e, quando 
descartados ao meio ambiente, podem ocasionar efeitos prejudiciais aos seres vivos. O 
processo de adsorção vem sendo utilizado como metodologia eficaz para a remoção de íons 
metálicos. A busca por novos adsorventes motivou o desenvolvimento deste trabalho, 
realizado com o objetivo de remover Cr (III) de soluções aquosas. Utilizou-se como 
adsorventes: diatomita, quitosana, Filtrol 24TM e carvão ativo. Empregou-se como agente 
modificador dos adsorventes uma microemulsão bicontínua composta de água (25 %), 
querosene (25 %), óleo de coco saponificado (10 %) e cotensoativo (álcool isoamílico ou 
butílico, 40 %). Com o objetivo de obter as melhores condições operacionais partiu-se da 
obtenção do tensoativo e obteve-se os diagramas pseudoternários. Resolveu-se empregar o 
sistema contendo o álcool isoamílico devido sua menor solubilidade em água. Desenvolveu-se 
a técnica de impregnação da microemulsão sobre os adsorventes e, para o preparo de cada 
amostra, empregou-se 10 g de adsorvente e 20 mL de microemulsão. Avaliou-se o efeito do 
tempo de secagem e da temperatura, obtendo-se os melhores resultados com T = 65 ºC e t = 
48 h. Após avaliar a eficiência dos adsorventes testados resolveu-se utilizar a quitosana e a 
diatomita e avaliou-se a influência da velocidade de agitação, granulometria, concentração, 
pH, presença de outros cátions metálicos (cobre e níquel) e NaCl na solução e o tempo de 
contato do adsorvente com a solução de metal. Obteve-se as isotermas de adsorção e testou-se 
os modelos de Freundlich e Langmuir, que correlacionou melhor os dados. Com o propósito 
de verificar se o emprego de uma solução de tensoativo forneceria resultados semelhantes, 
tratou-se o adsorvente com esta solução e verificou-se que o adsorvente impregnado com a 
microemulsão foi mais efetivo, comprovando que a fase orgânica (querosene) era importante 
para o processo. Estudou-se o processo de dessorção e verificou-se que os ácidos minerais 
concentrados eluiam melhor o cromo. O tratamento mostrou-se eficaz obtendo-se um 
aumento na capacidade de adsorção de cromo de aproximadamente 10 % para a quitosana 
(132 mg de Cr3+/ g adsorvente), que já era bastante eficiente, e, para a diatomita, que não era 
capaz de remover o metal, obteve-se uma capacidade de 10 mg de Cr3+/g adsorvente, 
comprovando a eficácia do tratamento aplicado. 
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ABSTRACT

The heavy metals are used in many industrial processes and when discharged to the 

environment can cause harmful effects to human, plants and animals. The adsorption 

technology has been used as an effective methodology to remove metallic ions. The search for 

new adsorbents motivated the development of this research, accomplished with the purpose of 

removing Cr (III) from aqueous solutions. Diatomite, chitosan, Filtrol 24TM and active carbon 

were used as adsorbents. To modify the adsorbent surface was used a bicontinuous 

microemulsion composed by water (25%), kerosene (25%), saponified coconut oil (10%) and 

as co-surfactant isoamyl or butyl alcohols (40%). With the objective of developing the best 

operational conditions the research started with the surfactant synthesis and after that the 

pseudo-ternary diagrams were plotted. It was decided to use the system composed with 

isoamyl alcohol as co-surfactant due its smallest solubility in water. The methodology to 

impregnate the microemulsion on the adsorbents was developed and to prepare each sample 

was used 10 g of adsorbent and 20 mL of microemulsion. The effect of drying time and 

temperature was evaluated and the best results were obtained with T = 65 ºC and t = 48 h. 

After evaluating the efficiency of the tested adsorbents it was decided to use chitosan and 

diatomite. The influence of the agitation speed, granule size, heavy metal synthetic solution 

concentration, pH, contact time between adsorbent and metal solution, presence or not of 

NaCl and others metallic ions in the solution (copper and nickel) were evaluated. The 

adsorption isotherms were obtained and Freundlich and Langmuir models were tested. The 

last one correlated better the data. With the purpose to evaluate if using a surfactant solution 

would supply similar results, the adsorbent surface was modified with this solution. It was 

verified that the adsorbent impregnated with a microemulsion was more effective than the one 

with a surfactant solution, showing that the organic phase (kerosene) was important in the 

heavy metal removal process. It was studied the desorption process and verified that the 

concentrated minerals acids removed the chromium from the adsorbent surface better than 

others tested solutions. The treatment showed to be effective, being obtained an increase of 

approximately 10% in the chitosan’s adsorption capacity (132 mg of Cr3+ / g adsorbent), that 

was already quite efficient, and for diatomite, that was not capable to remove the metal 

without the microemulsion treatment, it was obtained a capacity of 10 mg of Cr3+ / g 

adsorbent, checking the applied treatment effectiveness. 
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“A vida é uma oportunidade, aproveita-a; 

a vida é uma beleza, admira-a; 

a vida é um sonho, realiza-o; 

a vida é um desafio, enfrenta-o.”

Madre Teresa de Calcutá
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I - INTRODUÇÃO GERAL 

A degradação ambiental ocasionada pelo crescimento da população e pelo 

desenvolvimento tecnológico fez com que os seres humanos encarassem a natureza como algo 

que, embora amplo, pode ser degradado e tornar-se impróprio para muitas formas de vida 

(AlDuda e Ward, 1995). Segundo Branco (1986), a garantia do futuro repousa na necessidade 

imperiosa e inadiável de uma total revisão do comportamento humano face aos recursos 

naturais, visando uma melhor utilização de matérias-primas e produtos e reciclagem de 

elementos.

A defesa do meio ambiente começou praticamente pelas águas residuárias. Até 

pouco tempo, os resíduos líquidos, gerados por processos industriais, eram lançados em rios e 

corpos d’água sem muita preocupação com um tratamento adequado visando a redução de sua 

carga poluidora. 

O acelerado desenvolvimento tecnológico e industrial conduziu a comunidade

científica à procura de novas técnicas de prevenção e controle da poluição, tentando oferecer, 

ou recuperar, ao homem a possibilidade de uso de muitos recursos naturais. No Brasil, o 

déficit de tratamento de esgotos e, conseqüentemente, o impacto sobre o meio ambiente, a 

saúde e a qualidade de vida da população, não deixa dúvidas quanto a necessidade de 

pesquisar e aplicar técnicas de baixo custo na implantação e operação de tratamentos de 

resíduos líquidos e sólidos. 

Os países tecnologicamente avançados já conseguiram mostrar a comunidade

que os custos relacionados com a depreciação de recursos naturais, a perda de produtividade e 

a recuperação de ambientes poluídos são elevados. Nestes países a implantação de leis 

ambientais cada vez mais rígidas tem levado muitas indústrias a procurarem diminuir os 

impactos ambientais gerados por suas atividades de produção, desenvolvendo inclusive a 

consciência de que quem produz o resíduo deve ser responsável pelo seu tratamento.
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No Brasil, a partir de 1986, várias legislações relativas à conservação do meio

ambiente têm sido implantadas, destacando-se as Resoluções do CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente) 01/1986, que define “Impacto Ambiental”, e 20/1986 que 

classifica as águas doces, salobras e salinas do território nacional (Macêdo, 2000). 

Os metais pesados representam um grave problema quando presentes em

efluentes. A necessidade de purificar efluentes contendo íons metálicos resulta de sua 

natureza tóxica e não biodegradável, a qual pode conduzir a sérios problemas de acumulação

durante os ciclos ecobiológicos.

As indústrias que aplicam, em suas atividades de produção, metais como:

chumbo, cobre, níquel, cromo trivalente e hexavalente, ferro e zinco devem removê-los antes 

que o efluente passe a um tratamento biológico, evitando que haja a inibição da colônia de 

microorganismos responsáveis pela degradação da matéria orgânica. 

O processo de recuperação de metais pesados utilizando microemulsões vem

sendo estudado pelos laboratórios de Tecnologia de Tensoativos e Processos de Separação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Estudos realizados por Leite (1995), 

Barros Neto (1996), Ramos (1996), Moura (1997) e Forte (1998) mostraram a eficiência das 

microemulsões na extração/reextração de metais pesados em pequena e média escala. 

O processo de concentração de metais pesados, através do uso de 

microemulsões, ocorre em duas etapas. Na primeira, a extração, o metal é extraído por uma

microemulsão e a fase aquosa em excesso é separada. A segunda etapa, a reextração, é 

realizada adicionando-se à fase microemulsão, proveniente do processo de extração, um ácido 

concentrado, visando obter uma fase aquosa mais concentrada em metais do que a solução de 

alimentação.

Devido a originalidade, grande eficiência deste processo com relação à 

remoção de cromo, ferro, zinco, chumbo, níquel, cobre e manganês, o baixo custo e o grande 

potencial de aplicação à nossa realidade, resolveu-se realizar estudos empregando as 

microemulsões como agentes modificadores de adsorventes porosos. 
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Nos últimos anos o processo de adsorção tem aparecido como uma técnica de 

grande potencial para o tratamento de efluentes industriais, principalmente devido à utilização 

de adsorventes naturais obtidos de subprodutos da indústria e da agricultura. Muitos estudos 

têm comprovado a eficiência destes adsorventes para o tratamento de águas e efluentes 

contaminados por metais pesados e outras substâncias tóxicas. 

No processo de adsorção a remoção de cátions metálicos é influenciada por 

fatores como a concentração e o pH da solução aquosa, tempo de contato, dosagem do 

adsorvente e procedimentos de modificação de superfície do agente adsorvedor. O objetivo 

deste trabalho foi desenvolver uma metodologia visando modificar a superfície de alguns 

adsorventes porosos, através do uso de microemulsões, com o propósito de torná-los capazes 

de adsorver íons metálicos.

Para uma melhor compreensão dividiu-se este trabalho em capítulos. Esta 

introdução corresponde ao Capítulo I. O Capítulo II abrange a revisão da literatura, 

compreendendo tópicos teóricos e resultados obtidos por outros autores com relação aos 

metais pesados, processo de adsorção, microemulsões e rede de Scheffé. 

No Capítulo III descreve-se a metodologia experimental aplicada para a 

determinação do sistema microemulsionado, impregnação da argila com a microemulsão,

ensaios de adsorção em coluna e banho finito para a determinação das condições ótimas para 

o tratamento da solução sintética de sulfato de cromo e técnicas de remoção dos íons 

adsorvidos na argila impregnada (dessorção). 

Os resultados obtidos experimentalmente são apresentados e discutidos no 

Capítulo IV e serviram como base para as conclusões descritas no Capítulo V. Como este foi

o primeiro trabalho do grupo utilizando as microemulsões como agentes modificadores de 

superfícies, verificou-se que muitos outros estudos podem ser realizados envolvendo novos 

tensoativos, metais e adsorventes, o que fica como sugestão para outras pesquisas. 
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II - ESTADO DA ARTE 

PARTE I 

ASPECTOS GERAIS SOBRE O PROCESSO DE TRATAMENTO DE 

EFLUENTES CONTENDO METAIS PESADOS 

II.I.1- Introdução 

Dos vários poluentes que podem atingir e modificar a qualidade das águas, 

destacam-se os metais pesados utilizados em processamentos industriais. 

Para minimizar o efeito destas substâncias sobre o meio ambiente, muitas

pesquisas têm sido desenvolvidas em busca de novas tecnologias para removê-las de resíduos 

sólidos e líquidos. A seguir será feito um estudo das propriedades de alguns destes metais,

seus efeitos nocivos sobre os seres humanos e algumas técnicas normalmente empregadas

para sua recuperação. 

II.I.2- Metais Pesados 

Em química, definem-se metais como o grupo de elementos que ocupam a 

parte esquerda da Tabela Periódica de Mendellev, ou seja, os elementos à esquerda do gálio, 

índio e tálio são metais e aqueles localizados à direita do arsênio, antimônio e bismuto são 

não metais. Segundo Gulyaev (1980), o cientista russo M. V. Homonosov, a mais de duzentos 

anos atrás, deu a seguinte definição para os metais: “metais são corpos brilhantes que podem

ser forjados”. 

Os primeiros metais usados pelo homem foram o cobre, a prata e o ouro. 

Muitos metais foram descobertos no Século XIX, apesar de nem todos terem encontrado 

aplicação industrial àquela época (Gulyaev, 1980). 

Metal pesado é o termo aplicado aos componentes que apresentam densidade 

atômica superior a 6 g/cm3 e ocupam as colunas centrais da Tabela Periódica. Apesar da 

grande abrangência, este termo é usualmente aplicado a elementos como Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, 
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Pb, Zn, cuja presença está normalmente associada a problemas relacionados com poluição e 

toxicidade.

Alguns deles são benéficos em pequenas quantidades para os 

microorganismos, plantas e animais; porém, acima de determinadas concentrações, tornam-se

perigosos por serem introduzidos na cadeia alimentar, contaminando organismos consumíveis

pelo homem (Branco, 1986; Jordão et al., 2000). 

Os metais pesados ocorrem naturalmente na formação de rochas e jazidas 

minerais fazendo com que haja uma variação normal de concentração destes elementos nos 

solos, sedimentos, águas e organismos vivos.

Em termos geológicos os metais pesados são incluídos no grupo de elementos

referidos como “elementos traço”, constituindo menos de 1% das rochas da crosta terrestre. 

Os “macroelementos” (O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, Ti, H, P, S) compreendem os outros 99% 

(Alloway e Ayres, 1994). 

A seguir serão estudadas as propriedades de alguns metais pesados relevantes 

para este trabalho. 

II.I.2.1- Cromo 

Em 1766 foi descoberto por Lehman um minério, proveniente da Sibéria, de 

cor vermelho-alaranjada brilhante. A princípio pensava-se tratar de um sal de chumbo. Em

1797, Vauquelin e Klaproth estabeleceram que o mineral era um sal de ácido derivado de um

novo elemento. Este minério foi denominado de cromo, do grego “cor”, porque todos os seus 

compostos eram coloridos. O mineral em questão era a cromita (Barros, 1996).

O cromo é um metal refratário, muito duro, quebradiço, de matiz branco 

azulado, sendo o 21o em abundância na crosta terrestre. Seu número atômico é 24 e pertence 

ao grupo VI-B da Tabela Periódica (Pauling, 1972; Mark et al., 1996). 

Seu ponto de fusão é bastante elevado, 1890 °C, o que lhe confere elevada 

resistência à erosão dos gases quentes de pólvora, razão pelo qual é bastante utilizado para o 

revestimento das grandes armas de fogo (Pauling, 1972). 

A existência natural de sais de cromo hexavalentes na natureza é muito rara, 

nos fazendo crer que sua presença na água normalmente indique poluição por despejos 

industriais (Braile e Cavalcanti, 1979). Richard e Bourg (1991) estudaram o comportamento

geoquímico do cromo em meio aquoso objetivando fornecer para geoquímicos e outros 

profissionais envolvidos com problemas de contaminação por este metal, uma atualizada base 
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para o gerenciamento da poluição da água ou disposição de resíduos contaminados. A Tabela 

1 fornece as principais características deste elemento.

TABELA 1. Características físico-químicas do cromo (Ruben, 1970). 

PROPRIEDADE
Classificação periódica Metal de Transição - Grupo VI B 

Número atômico 24
Massa Atômica 51,996

Densidade a 20 °C  (g/cm3) 7,2
Ponto de fusão (°C) 1890

Ponto de ebulição (°C) 2482
Forma cristalina cúbica de corpo centrado 

Número de valência  2 , 3 , 6 
Configuração eletrônica externa 3 d5 4 s1

II.I.2.2- Cobre 

A descoberta do cobre remonta a tempos pré-históricos, sendo  descoberto há 

mais de 6000 anos em Chipre. O nome do metal vem do latim cuprum e do grego kypros, 

nome da deusa Vênus, que tinha na ilha de Chipre um dos seus templos mais famosos.

Apresenta cor vermelha característica, sendo um metal muito duro, tenaz, e ao 

mesmo tempo de extrema maleabilidade, podendo reduzir-se a lâminas tênues e a fios de 

extrema finura. É bom condutor de calor e de eletricidade (Segurado, 19--?).

O cobre era utilizado por civilizações ancestrais, como a egípcia, juntamente

com o ouro e o ferro. Os principais depósitos de cobre da antigüidade estavam localizados no 

Sinai, na Síria, no Afeganistão, em Chipre, na Macedônia, na Ibéria e na Europa Central. Em

liga com o estanho forma o bronze, que marcou o fim da Idade da Pedra (UFRJ/IF, 2000). 

O cobre está bastante distribuído por toda a Terra, sendo particularmente

comum encontrá-lo combinado com ferro, carbono e oxigênio. São conhecidas mais de uma

centena e meia de minerais de cobre, sendo que os minerais com maior interesse comercial

são a calcocita (Cu2S), que possui 79,8 % de cobre, e a calcopirita (CuFeS2) com 34,5 % 

(UFRJ/IF, 2000). 

A indústria de cobre atualmente tem se deparado com alguns problemas devido 

à substituição do metal por outros materiais como o alumínio, o aço ou os plásticos. Suas 

principais características são apresentadas na Tabela 2. 

TABELA 2. Características físico-químicas do cobre (Ruben, 1970). 

Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura
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PROPRIEDADE
Classificação periódica Metal de Transição - Grupo I B 

Número atômico 29
Massa Atômica 63,59

Densidade a 20 °C  (g/cm3) 8,96
Ponto de fusão (°C) 1083

Ponto de ebulição (°C) 2595
Forma cristalina cúbica de faces centradas 

Número de valência 1 , 2 
Configuração eletrônica externa (3 d10) 4 s1

II.I.2.3- Níquel 

O níquel é conhecido desde tempos remotos dos chineses, sendo somente

obtido e isolado na Europa em 1751, por Cronstedt. É um metal branco de tom levemente

cinzento, como o aço polido, apresentando notável brilho, sendo maleável e dúctil, mantendo

suas características mecânicas até mesmo sobre temperaturas extremas (Segurado, 19--?).

O níquel pertence ao Grupo VIII da classificação periódica, quimicamente é 

menos reativo que o ferro e muitas vezes é depositado eletroliticamente sobre o aço para 

protegê-lo da corrosão. 

Este metal não é encontrado no estado livre, estando sempre combinado com

outros corpos. Compõe 0,007 % da crosta da terra e é hoje um dos metais mais úteis. 

No início do Século XIX o níquel começou a ser utilizado para obter ligas de 

níquel-cobre-zinco. A técnica de deposição sobre outros metais, como: ferro, aço e cobre, foi 

desenvolvida em aproximadamente 1870, constituindo atualmente seu principal emprego

(Segurado, 19--?; NIPERA, 2000). Suas principais características são apresentadas na Tabela 

3.

TABELA 3. Características físico-químicas do níquel (Ruben, 1970). 

PROPRIEDADE
Classificação periódica Metal de Transição - Grupo VIII 

Número atômico 28
Massa Atômica 58,71

Densidade a 20 °C  (g/cm3) 8,902
Ponto de fusão (°C) 1435

Ponto de ebulição (°C) 2732
Forma cristalina cúbica de faces centradas 

Número de valência  2 , 3
Configuração eletrônica externa 3 d8 4 s2

II.I.3- Utilização de Metais Pesados em Processos Industriais 
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Muitos processos industriais aplicam metais pesados na transformação da 

matéria prima. A Tabela 4 mostra a utilização destes elementos em alguns processos.

TABELA 4. Utilização de metais pesados em alguns tipos de indústrias

(Brandwein e Brookman, 1982). 

INDÚSTRIA Cd Cr Cu Hg Pb Ni Sn Zn
Polpa e papel x x x x x x
Petroquímica e produtos orgânicos x x x x x x
Álcalis, cloro e prod. Inorgânicos x x x x x x
Fertilizantes x x x x x x x
Refinaria de petróleo x x x x x x
Aço x x x x x x x x
Metais não ferrosos x x x x x x
Motores de veículos x x x x x
Vidro, cimento e amianto x
Produtos têxteis x
Curtimento de couro x
Geração de energia x x

  O cobre  é um bom condutor de eletricidade e metade da produção mundial é 

empregada no fabrico de cabos elétricos e contatos elétricos. Sua alta condutividade, boas 

propriedades de trabalho mecânico e de liga e a facilidade de sofrer soldagem fazem com que 

tenha grande aplicação industrial (Dreisbach,1975; Clark, 1970).

Sua alta condutividade térmica confere-lhe aplicação em radiadores de 

automóveis, cabeças de cilindros de motores, utensílios de cozinha, destilarias, indústrias 

químicas e fornalhas. O elemento de liga mais comum, o zinco, aumenta a resistência 

mecânica, a ductibilidade, diminui o custo e a densidade, baixa o ponto de fusão, porém,

diminui sua resistência a corrosão. O termo latão se manteve relacionado as ligas cobre-zinco 

e o termo bronze é empregado atualmente não somente para designar as ligas cobre-estanho 

como também muitas outras ligas de cobre (Cottrell, 1976). 

  O cromo, que é um metal altamente reativo, vem sendo bastante utilizado em

processamentos metalúrgicos, principalmente na obtenção do aço inoxidável, nos processos 

químicos para obtenção do ácido crômico e dos cromatos e na elaboração de conservantes 

para madeira e fungicidas. 

Os cromatos são usados para a oxidação de alguns materiais orgânicos, na 

purificação de produtos químicos, na oxidação inorgânica e na produção de pigmentos. Uma

grande quantidade de ácido crômico é utilizada em processos de eletrogalvanização. O 
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dicromato é convertido a sulfato crômico para o processo de curtimento de peles (Ajmal, Rao 

e Siddiqui, 1996; World Health Organization, 1988).

Os sais de cromo ocupam lugar de destaque entre os curtentes de origem

mineral, sendo utilizados pelos curtumes para converter o colágeno, que é o principal 

componente da pele, em substância imputrescível, o couro, que recebe o nome de wet-blue. 

No curtimento ao cromo é empregado de 2 a 3% de Cr2O3 (óxido de cromo III) sobre o peso 

da pele crua (Jost, 1990; Hoinacki, 1989; Hoinacki, Moreira e Kiefer, 1994). 

  O níquel encontra emprego no fabrico de ligas e deposição galvânica sobre 

outros metais. Com o ferro, forma o aço inoxidável e, ligado ao cobre, produz ligas 

conhecidas como wolff, prata alemã ou cobre-níquel. O níquel metálico pode ser usado como

catalisador, sendo bastante utilizado na hidrogenação de óleos vegetais (Segurado, 19--?).

Além de seu uso como um agente ligante no aço inoxidável, o níquel possui 

muitas outras aplicações. É um componente de tintas condutivas usadas para imprimir tábuas 

de circuitos eletrônicos, catalisador em processos químicos e é um elemento importante dos 

diodos de muitos tipos de baterias recarregáveis. 

Em quase todos os lugares do mundo o níquel está contribuindo para a 

qualidade de vida. A cada ano são consumidas quase um milhão de toneladas de níquel no 

mundo e, esta demanda, mantém-se crescendo a uma taxa anual de cerca de 3% (INCO, 

2000).

II.I.4- Efeitos tóxicos de alguns metais pesados 

Segundo Alloway e Ayres (1994) toxicologia é o estudo dos efeitos de 

substâncias venenosas em seres vivos, incluindo a forma pela qual elas penetram no 

organismo. Acima de certas concentrações o agente tóxico tem efeitos prejudiciais sobre 

algumas funções biológicas. 

Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura

Os seres humanos e outros animais podem ser expostos ao contato com

produtos químicos através do ar, da água, dos solos, poeiras e alimentos, que entram no 

organismo através da ingestão, inalação ou por contato com a pele (Alloway e Ayres, 1994).

É reconhecido que os metais pesados podem ser acumulados a níveis perigosos 

em microorganismos, peixes e plantas e, conseqüentemente, transferidos para o homem

através da cadeia alimentar. Estes elementos, na forma elementar, geralmente não são 

absorvidos no trato gastrintestinal, porém, seus sais, são de fácil absorção. Embora os 

sintomas da intoxicação metálica dependam do metal em particular, pode-se estabelecer que, 
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de forma generalizada, os rins, o trato gastrintestinal e o cérebro são normalmente afetados 

(Kocasoy,1999; Leite, 1995). 

Alguns metais podem fazer parte da dieta dos seres vivos como

macronutrientes ou micronutrientes. Elementos como o cálcio, potássio e magnésio são 

geralmente classificados como macronutrientes por serem requeridos por plantas e 

microorganismos em altas concentrações, enquanto o cobre, ferro, zinco, molibdênio e outros 

metais são apenas necessários em pequenas quantidades, sendo denominados

micronutrientes (Jordão et al., 2000). 

  O cobre é requerido para todas as formas de vida anaeróbica. Nos seres 

humanos a função biológica do cobre está relacionada com a ação enzimática de algumas

proteínas. É considerado um micronutriente cuja ausência em solos está associada à queda de 

produção em algumas culturas, especialmente de cereais O cobre é tóxico a organismos

aquáticos mesmo a baixas concentrações (Mark et al., 1996; Gupta, 1998; Alloway e Ayres, 

1994).

A ingestão excessiva de cobre pelo homem conduz a irritação severa e 

corrosão da mucosa, dano capilar difundido, efeitos danosos renais, acumulação no fígado e 

irritação do sistema nervoso, seguido por depressão (Gupta, 1998; Alloway e Ayres, 1994). 

Embora as concentrações máximas permissíveis pelo Indian Council of 

Medical Research (ICMR), World Health Organization (WHO) e United States Protection 

Health Society (USPHS) sejam 3,0 mg.L-1, 1,5 mg.L-1 e 1,0 mg.L-1, respectivamente, a 

concentração máxima recomendada de Cu+2 para água potável por estas agências é de 1,0 

mg.L-1 (Ajmal et al., 1998; Gupta e Torres, 1998). 

 O cromo é um elemento cujo lançamento é muito controlado em países 

desenvolvidos devido a grande variação de sensibilidade que organismos marinhos e de águas 

naturais apresentam aos níveis deste metal na água (Pfeiffer, 1979; Jordão et al. 1999). 

Ao contrário dos outros metais, o cromo pode existir em efluentes industriais 

na forma hexavalente (cromatos) e trivalente. Suas toxicidades, biodisponibilidades e 

mobilidades diferem significantemente, sendo o último menos tóxico e bastante insolúvel em

pH alcalino e neutro (Zhao, SenGupta e Stewart, 1998; Chuan e Liu, 1996). O cromo na 

forma hexavalente é armazenado pelos órgãos do corpo, incluindo as células vermelhas do 

sangue (Xing e Pailthorpe, 1995). 

O cromo é um micronutriente importante para o metabolismo dos carboidratos 

em animais. Para os homens é reconhecido como um elemento essencial e sintomas de 

diabetes são reportados como sendo associados à deficiência dietética deste metal.
Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura
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Os compostos de cromo hexavalente precipitam proteínas e possuem ação 

irritante principalmente na pele, mucosas e pulmões. Ulceração e perfuração do septo nasal 

tem ocorrido com freqüência em pessoas ligadas diretamente à produção de cromatos e 

indústrias que utilizam o Cr (VI) (Amaral e Luca, 1985).

Apesar do Cr (VI) ser mais tóxico e melhor absorvido pelo intestino que o Cr 

(III) a redução da forma hexavalente a trivalente dentro das células e, a subsequente ligação 

com o rompimento de proteínas e ácidos nucléicos, aumenta o potencial tóxico de ambas as 

formas. Nos Estados Unidos a concentração máxima permissível de cromo em águas naturais 

recomendada pela Environmental Protection Agency (USEPA) para a proteção da saúde do 

homem é de 50 mg/m3 (Tobim e Roux, 1998). 

Evidências obtidas através de experimentos com animais mostraram que os 

compostos hexavalentes, especialmente os de baixa solubilidade, podem induzir ao câncer de 

pulmão, sendo considerado pelo IARC ( International Agency for Research on Cancer) como

um poderoso agente carcinogênico que modifica o processo de transcrição do DNA, causando 

importantes aberrações cromossômicas. A dose máxima para o homem é de 0,5 mg de 

dicromato de potássio (Amaral e Luca, 1985; Perez-Candela, Martín-Martínez e Torregrosa-

Maciá, 1995).

Trabalhos realizados por Mears et al. (1976) mostraram que o cromo possui 

efeitos tóxicos em animais marinhos em concentrações da ordem de 0,0125 mg.L-1 , apesar da 

concentração máxima permissível em águas marinhas para a forma hexavalente, pela 

legislação americana, situar-se em 0,05 mg.L-1.

A intoxicação crônica pelo contato ou por inalação ocasiona dermatite

eczematosa incapacitante com edema e ulcerações que cicatrizam lentamente. A intoxicação 

aguda por ingestão de cromo ocasiona dor abdominal, vômito, náusea, hemorragia, diarréia, 

tontura e sede intensa (Xing e Pailthorpe, 1995). 

A dose fatal de cromatos solúveis como o cromato de potássio, bicromato de 

potássio ou ácido crômico é aproximadamente 5 g (Dreisbach, 1975, World Health 

Organization, 1988). 

 O níquel é um metal onipresente podendo ser encontrado no ar, água, 

alimentos e solo. Uma parte do metal ocorre naturalmente no meio ambiente e outra é 

introduzida como resultado da atividade humana. A exposição do homem ao níquel pode 

ocorrer através do contato com a pele, da ingestão de alimentos ou através do fumo.
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O níquel é um metal cancerígeno quando inalado e pode causar dermatite de 

contato, gengivites, erupções na pele, estomatite, tonturas, dores articulares, osteoporose e 

fadiga crônica. 

Alguns sais de níquel e soluções aquosas contendo estes sais podem causar 

reação irritante nos olhos e na pele. O efeito mais comum da exposição da pele ao níquel é a 

dermatite alérgica de contato. Esta dermatite pode ocorrer em indivíduos sensíveis ao metal

após o contato prolongado com soluções ou objetos metálicos. É estimado que 8 - 15 % da 

população humana feminina e 0,2 - 2 % da masculina sejam sensíveis ao níquel (Mark et al.,

1996).

A toxicidade dos metais pesados tem causado várias catástrofes ecológicas na 

história dos homens, um exemplo é a doença “itai-itai” causada pelo cádmio (Riley e 

Skirrow, 1975). 

Um caso de envenenamento ocorreu no Vale Jintsu (Japão), onde uma

mineração de chumbo e zinco causou contaminação difundida de terras aluviais que eram

utilizadas para a produção de arroz. Os fazendeiros no vale viviam principalmente da cultura 

de arroz e consumiam, além da água do rio, arroz com quantidades 10 vezes maior de cádmio

que o controle local. Após a Segunda Guerra Mundial ficou constatado que mais de 200 

mulheres que tiveram crianças tinham desenvolvido problemas renais e deformidades no 

esqueleto. A doença ficou conhecida como “itai-itai” que literalmente significa “ai-ai” devido 

à dor causada pela deformação dos ossos (Alloway e Ayres, 1994). 

II.I.5- Normas Para Metais Pesados 

Devido ao crescente aumento da população, acompanhado pela intensificação 

de suas atividades e pelo grande desenvolvimento industrial, passou-se a utilizar mais os 

recursos naturais, degradando sua qualidade. 

Para manter a qualidade da água necessária para sua reutilização, passou-se a 

exigir que medidas de preservação fossem adotadas. Segundo Mota (1995) para cada uso da 

água são exigidos limites máximos de impurezas que a mesma pode conter. Estes limites,

quando estabelecidos por organismos oficiais, são chamados de padrões de qualidade. 

A seguir serão fornecidos para alguns metais pesados os teores máximos

permissíveis estabelecidos no Brasil e em outras comunidades.

Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura
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O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) através da Resolução No

20, de 18 de julho de 1986, estabeleceu a classificação das águas doces, salobras e salinas do 

Território Nacional, definindo classes segundo seus usos prioritários.

Os valores máximos permissíveis de alguns metais, para águas destinadas ao 

abastecimento doméstico após tratamento simplificado (Classe 1) e convencional (Classes 2 e 

3) estabelecidos por este agente são apresentados na Tabela 5. O cromo aparece na forma

hexavalente e trivalente, sendo importante salientar que o cromo trivalente pode ser 

convertido a forma hexavalente quando há presença de matéria orgânica. 

TABELA 5. Padrões de potabilidade da água para metais pesados (Mota, 1995). 

METAL CLASSE 1
VMP (mg/L)*

CLASSES 2 E 3 
VMP (mg/L)

Alumínio 0,100 0,100
Cádmio 0,001 0,010
Chumbo 0,030 0,050
Cobre 0,020 0,500

Cromo trivalente 0,500 0,500
Cromo hexavalente 0,050 0,050

Ferro Solúvel 0,300 5,000
Manganês 0,100 0,500
Mercúrio 0,0002 0,002

Níquel 0,025 0,025
Zinco 0,180 5,000

(*) Valor máximo permissível.

Embora o CONAMA tenha enquadrado a água em 9 classes, estabeleceu 

também na Resolução No 20 alguns padrões para o descarte de efluentes. A Tabela 6 fornece 

os valores máximos admissíveis para alguns metais (Mota, 1995). 

TABELA 6. Valores máximos admissíveis de alguns metais pesados para descarte em

efluentes, segundo a Resolução No 20 do CONAMA (Mota, 1995). 

METAL VMA* (mg/L) METAL VMA (mg/L)
Cádmio 0,20 Ferro solúvel 15,0
Chumbo 0,50 Manganês solúvel 1,00
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Cobre 1,00 Mercúrio 0,01
Cromo (VI) 0,50 Níquel 2,00
Cromo (III) 2,00 Zinco 5,00

(*) Valor máximo admissível.

II.I.5.2 – Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) 

A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), do Estado 

do Rio de Janeiro, estabeleceu critérios de qualidade para a água potabilizável, ou seja, aquela 

destinada ao abastecimento doméstico após tratamento convencional (Tabela 7). 

TABELA 7. Critérios de qualidade de água para abastecimento com tratamento convencional, 

de acordo com a NT 307, da FEEMA (Água Potabilizável) (Mota, 1995). 

METAL VMP* (mg/L) METAL VMP* (mg/L)
Cádmio 0,010 Cromo 0,050
Chumbo 0,100 Mercúrio 0,002
Cobre 1,000 Zinco 5,000

(*) Valor máximo permissível.

II.I.5.3 – Portaria No 36 do Ministério da Saúde para água potável 

No Brasil os padrões de potabilidade foram definidos pelo Ministério da Saúde 

através de sua Portaria No 36, de 01 de janeiro de 1990. Os valores estabelecidos para alguns 

íons metálicos que podem estar presentes em água potável são mostrados na Tabela 8. 

TABELA 8. Valores máximos permissíveis para metais pesados em água potável segundo a 

Portaria No 36 do Ministério da Saúde (Mota, 1995). 

METAL VMP* (mg/L) METAL VMP* (mg/L)
Alumínio** 0,200 Cromo total 0,050

Cádmio 0,005 Manganês 0,100
Chumbo 0,050 Mercúrio 0,001
Cobre 1,000 Zinco 5,000

(*) Valores máximos permissíveis.

(**) Sujeito à revisão em função de estudos toxicológicos. 

II.I.5.4 – Outros órgãos regulamentadores internacionais 

Nos Estados Unidos as substâncias perigosas, definidas em termos de sua 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, têm sido definidas pela 
Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura
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Environmental Protection Agency (EPA), órgão criado em 1970 por um ato presidencial com

o propósito de tornar-se a agência central voltada para o controle de poluição do ar, da água e 

recursos das terras nacionais. Neste país, a qualidade de corpos d’água que são supridores de 

águas públicas, é julgada por uma regulamentação da USEPA- NIPDWR (United States 

Environmental Protection Agency – National Interin Primary Drinking Water Regulations) 

(Tchobanoglous e Burton, 1991; Montgomery, 1985). 

II.I.6- Poluição por Metais Pesados 

Os compostos de metais pesados são reconhecidamente tóxicos e alguns deles 

carcinogênicos, afetando a qualidade dos recursos hídricos. Estes metais, acima de 

determinadas concentrações, podem causar danos aos ciclos biológicos normais (Branco e 

Rocha, 1987). 

De acordo com a Lei No 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, poluição se define como a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades sociais e 

econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do 

meio ambiente; lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais

estabelecidos (Mota, 1995).

Embora os metais pesados estejam presentes em muitos ambientes naturais, 

normalmente são introduzidos em corpos d’água através de descargas de efluentes industriais 

não tratados (Amaral e Luca, 1985). As principais fontes destes elementos no ambiente são: 

- Mineração: devido à necessidade de dispor grandes quantidades de fragmentos de rochas 

e outras partículas da jazida após a extração do metal;

- Atividades ligadas à agricultura: a agricultura constitui uma das mais importantes fontes

não pontuais de metais poluentes. As principais fontes são: impurezas em fertilizantes; 

pesticidas; dessecantes; preservativos para madeira; resíduos da atividade intensiva de 

criação de porcos e aves; adubos e compostos; lodo de esgoto e corrosão de objetos 

metálicos.

Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura

- Queima de combustíveis fósseis: muitos metais são encontrados em combustíveis fósseis,

sendo emitidos para o ambiente como partículas durante a combustão ou acumulados nas 

cinzas, que podem ser facilmente transportadas contaminando solos ou águas ou ser 

lixiviadas in situ.
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- Indústrias metalúrgicas: muitos metais pesados são usados em ligas especiais e aços, tais 

como o cromo, cádmio, prata, zinco, etc. 

- Eletrônica: um grande número de elementos traço, incluindo os metais pesados, são 

empregados na manufatura de semicondutores e outros componentes elétricos. A poluição 

pode ocorrer através do processo de fabricação ou através da disposição de resíduos 

(Alloway e Ayres, 1994). 

Outras fontes significantes de poluição por íons metálicos, através do uso em

processamentos industriais ou disposição dos resíduos são: baterias; pigmentos e pinturas; 

obtenção do couro; catalisadores; estabilizadores de polímeros, etc. 

Em Natal/RN foi constatado através de pesquisas realizadas pela Companhia

de Desenvolvimento Mineral do Rio Grande de Norte - CDM/RN, a presença de alguns 

metais pesados em concentrações superiores às estabelecidas pela Organização Mundial de 

Saúde - OMS, em diversos poços e no estuário do rio Potengi. Verificou-se que a principal 

causa desta contaminação eram resíduos líquidos lançados pela atividade industrial 

diretamente no rio Potengi ou em sumidouros, sem o devido tratamento (Castro Dantas et al.,

1995). Atualmente o controle da poluição ambiental é da competência da CMA - 

Coordenadoria do Meio Ambiente - órgão ligado ao governo do estado que durante os últimos

anos vem exigindo, para o licenciamento de atividades industriais, a apresentação de projetos 

de sistemas para o controle da poluição. 

Nos Estados Unidos da América o NRDC (National Resources Defense 

Concil) estabelece que os seguintes metais pesados devem ter seu lançamento ao meio

ambiente regulamentado: antimônio, arsênio, berílio, cádmio, cromo, cobre, chumbo,

mercúrio, níquel, selênio, prata, tálio e zinco.

A água para o abastecimento de uma comunidade deve satisfazer a condições 

de potabilidade, entendendo-se como água potável a que não possui germes patogênicos, 

substâncias químicas tóxicas, cor, cheiro, sabor, odor e turbidez (Leme, 1984). Segundo 

Alloway e Ayres (1994) as principais fontes de poluição da água são:

- origem natural: decomposição de vegetais, erosão das margens de rios, salinização, etc.; 

- esgotos domésticos;

- esgotos industriais;

- águas de escoamento superficial; 

- origem agro-pastoril: excrementos de animais, pesticidas, fertilizantes,etc.;

- águas de drenagens de minas;

- lixo. 
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Segundo Branco (1986) os animais aquáticos podem apresentar dois tipos de 

comportamento com relação à presença destes compostos:

- O organismo aquático é muito sensível à ação tóxica de pequenas quantidades e pode morrer

ou envenenar-se devido à presença destas substâncias na água. É o caso dos peixes com

relação ao cobre e ao zinco.

- O organismo aquático não sendo muito sensível à ação tóxica da substância, tem a 

capacidade de absorvê-la e concentrá-la em suas células e tecidos. Outros animais

alimentando-se dos seus inferiores na cadeia alimentar vão concentrando ainda mais estas 

substâncias nocivas. Os últimos componentes recebem uma carga elevada destes poluentes e 

podem apresentar doenças graves ou morrer.

Um exemplo típico deste tipo de ação é o que se verifica com relação aos 

compostos de mercúrio. De 1953 a 1960, na Baía de Minamata (Japão), 111 pessoas foram

envenenadas e 41 morreram por terem ingerido mariscos contaminados com mercúrio,

introduzido por fábricas de acetaldeído e cloreto de vinila que descarregavam grandes 

quantidades de cloreto de mercúrio e metil mercúrio no mar. O quadro clínico encontrado 

indicava falta de coordenação motora, constrição do campo visual e dificuldade na articulação 

das palavras (Braile e Cavalcanti, 1979; Branco, 1986). 

II.I.7- Técnicas Convencionais de Tratamento 

Para a escolha do tratamento a ser utilizado por uma industria deve-se 

considerar os seguintes fatores: processo desenvolvido, tipo de matéria prima, produtos 

utilizados, diversificação industrial e exigência legal em termos de parâmetros de controle 

(Veras, 1989). 

Na elaboração do projeto de uma estação de tratamento de efluentes deve-se 

considerar os seguintes fatores: espaço físico, disponibilidade de tecnologia, custos com a 

implantação, operação, controle e manutenção do sistema depurador e reciclagem dos 

resíduos (Hoinacki, 1989). 

Para a seleção do processo a ser implantado, deve-se adaptar o procedimento

escolhido à situação específica da indústria em estudo, o que funciona bem para uma

determinada indústria pode não funcionar de maneira eficiente para outra. Cada 
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estabelecimento utiliza produtos químicos diversos e em percentuais diferentes, gerando 

volumes distintos de resíduos.

Observa-se que os procedimentos adotados para o tratamento de efluentes vêm

sendo melhorados e aperfeiçoados a cada nova instalação. Dentre as várias técnicas de 

tratamento atualmente disponíveis para a remoção e recuperação de metais pesados destacam-

se a redução, precipitação, sedimentação, flotação, coagulação, extração de íons e a adsorção. 

Entretanto, o uso da maioria destes métodos acarreta desvantagens como: altos capitais 

iniciais, custos operacionais elevados e destino final do lodo contendo resíduos metálicos

(Ajmal, Rao e Siddiqui, 1996; Gupta et al., 1992). 

A seguir serão discutidos, de maneira sucinta, alguns destes processos. O 

processo de adsorção, que vem surgindo como uma metodologia versátil e economicamente

viável para a remoção de íons metálicos, através da escolha de adsorventes apropriados sobre 

condições ótimas de operação, será apresentado de forma mais detalhada (Parte II) devido a 

sua utilização neste trabalho. Procurou-se empregar este processo visando reduzir o volume

de microemulsão utilizado na remoção de íons metálicos por extração líquido-líquido (Leite, 

1995; Barros Neto, 1996; Ramos, 1996; Moura, 1997; Forte, 1998) através da utilização das 

microemulsões como agentes modificadores da superfície dos adsorventes. 

II.I.7.1- Redução e oxidação química

Os processos de tratamento de oxidação e redução consistem em reações no 

qual as moléculas de um reagente perdem elétrons (oxidação) enquanto as do outro ganham

elétrons (redução). 

As reações de oxidação e redução são importantes no tratamento de efluentes 

contendo íons metálicos e produtos inorgânicos tóxicos. São também utilizados para o 

tratamento de muitos poluentes orgânicos como os fenóis, pesticidas, aminas e clorofenóis. 

Para a realização do processo são utilizados equipamentos simples que visam

misturar o efluente com o tratamento químico, sendo, contudo, um processo de difícil 

operação e de alto custo operacional. Algumas reações ocorrem de forma tão rápida que 

podem ser conduzidas em reatores tubulares, enquanto outras podem requerer muitas horas, 

sendo realizadas em bateladas ou em reatores em série com agitação constante. 

A reação de redução é bastante utilizada para reduzir o Cr+6 a Cr+3, que é 

menos tóxico e pode ser facilmente precipitado. Este processo apresenta como vantagens o 

alto grau de tratamento e a remoção de contaminantes dissolvidos. 
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O processo de oxidação e redução, conduzido em meio aquoso, é geralmente

seguro. Reações violentas e mesmo explosões podem ocorrer com oxidantes fortes, tais como

o peróxido de hidrogênio. As soluções são sempre corrosivas e requerem materiais de 

construção específicos, como ligas especiais ou aços revestidos (Belhateche, 1995). 

II.I.7.2- Precipitação, floculação e sedimentação

  Através do processo de precipitação química pode-se converter, através de 

reações químicas, contaminantes solúveis em formas insolúveis. Os sólidos precipitados 

podem ser removidos por coagulação, floculação, sedimentação ou filtração. 

Em um reator com agitação constante, o processo de precipitação química é 

implementado através da adição de um precipitante químico ao efluente contendo íons 

metálicos. Os metais dissolvidos são convertidos a forma insolúvel pela reação química entre 

o metal solúvel e o precipitante. É bastante utilizado para remover de efluentes metais tóxicos 

como: o arsênio, bário, cádmio, cromo, cobre, mercúrio, níquel, prata, selênio, chumbo e 

zinco.

Devido à natureza do processo químico envolvido, a precipitação é mais

efetiva  quando o efluente proveniente do processo contendo o metal é tratado isoladamente.

Muitos efluentes contendo íons metálicos possuem características altamente ácidas ou 

alcalinas e devem passar por uma neutralização antes do processo de precipitação 

(Belhateche, 1995). 

  A floculação, com ou sem ajuda de coagulantes, é um processo de mistura

lenta que tem como objetivo fazer com que os sólidos, finamente dispersos, formem

partículas maiores denominadas flocos. Para que haja a formação de flocos grandes e com

densidade suficiente para boa sedimentação, muitas vezes recorre-se a auxiliares de 

coagulação, que são polieletrólitos catiônicos ou aniônicos (Nunes, 1993). 

  A sedimentação é um processo onde partículas suspensas em um líquido de 

densidade inferior, sob a ação da gravidade, sedimentam com uma velocidade constante até o 

momento em que a resistência do líquido se iguala ao peso efetivo da partícula. A 

sedimentação se processa em tanques especiais, denominados decantadores, onde os flocos 

mais adensados se depositam com mais facilidade que os menos adensados (Leme, 1984). 

Segundo Kapoor e Viraraghavan (1998) métodos para remoção de íons 

metálicos de soluções aquosas diluídas como a precipitação química e a osmose reversa 
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resultam em uma remoção incompleta do metal, requerem grandes quantidades de reagentes 

ou energia e geram lodos de difícil secagem e que necessitam de uma cuidadosa deposição. 

II.I.7.3- Troca iônica 

O processo de troca iônica é pouco utilizado para o tratamento de efluentes e, 

quando empregado, visa à reutilização da água. É utilizado para a remoção de íons que 

ocasionam dureza, como o cálcio e o magnésio, em sistemas de tratamento de água e para a 

remoção do ferro e manganês de águas subterrâneas. 

O processo envolve a extração do íon mantendo-o preso sobre uma superfície 

sólida através de forças eletrostáticas. Resinas sólidas sintéticas, com grupos funcionais 

iônicos solúveis presos, são bastante utilizadas. 

A água reciclada pode ser reutilizada no processo industrial e os contaminantes

podem ser recuperados por regeneração da resina, utilizando-se soluções cáusticas ou ácidas. 

Normalmente este processo é utilizado para remover metais pesados de grandes volumes de 

efluentes contendo baixos níveis destas substâncias tóxicas. Altas concentrações de

contaminantes orgânicos ( 100 ppm) e sólidos suspensos podem sujar a resina, requerendo 

uma freqüente regeneração (Belhateche, 1995). 

II.I.7.4- Extração líquido-líquido 

A extração líquido-líquido é uma técnica indireta de separação que envolve 

duas fases líquidas imiscíveis ou parcialmente miscíveis. Ao contrário dos métodos diretos, 

faz-se necessário à introdução de um solvente para que possa ocorrer o transporte de massa do 

soluto (Crittenden, 1991). 

A extração por solvente pode ser utilizada sempre que a concentração de um

constituinte é diferente nas duas fases líquidas. A técnica mais simples é a que utiliza um

solvente imiscível para remover um componente de uma mistura binária. Um exemplo de uso 

é a remoção de uma impureza de um efluente. 

Este processo de extração envolve três etapas básicas, a saber: 

 Contato inicial entre a fase líquida contendo o soluto, que constitui a alimentação, com o 

solvente;

 Separação da fase diluente da fase solvente que contém o soluto; 
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 Tratamento da fase solvente para remover o soluto extraído. 

A separação entre o solvente e o soluto pode ser realizada por destilação, 

evaporação ou através de um segundo nível de extração por solvente. 

A eficiência na extração irá depender da distribuição do soluto entre os dois 

líquidos e da cinética de transferência de massa. Pode-se acelerar o processo fazendo uso de 

vários estágios, aumentando a proporção de solvente ou fazendo uso de agitação mecânica.

Outros fatores como a densidade, viscosidade e tensão interfacial também são importantes do 

ponto de vista de mistura e separação entre as duas fases líquidas.

A extração líquido-líquido vem sendo bastante utilizada em processos de 

tratamento de efluentes industriais com a finalidade de remover e purificar componentes que 

possam ser reutilizados ou que acarretem problemas ao meio ambiente.

As principais preocupações com relação ao processo de extração líquido-

líquido estão relacionadas com a natureza tóxica e inflamável de alguns solventes. Devido ao 

fato de que quantidades residuais do solvente podem estar presentes no efluente tratado, 

cuidados devem ser tomados com a seleção do solvente de forma que o resíduo não apresente 

problemas adicionais a qualidade do efluente (Belhateche, 1995). 

II.I.7.5- Flotação 

O processo de flotação é empregado para separar materiais de peso específico 

maior que a água ou para remover óleos emulsionados. O método consiste em introduzir 

gases dissolvidos, na forma de bolhas de pequeno tamanho, visando recuperar os poluentes 

através da formação de aglomerados das partículas finamente dispersas. As bolhas arrastam

para a superfície líquida os sólidos e líquidos de difícil separação, que são removidos por um

sistema mecânico de superfície. O efluente clarificado fica nas camadas mais baixas do 

tanque, onde é removido.

Segundo Belhateche (1995) as principais desvantagens relativas ao processo de 

flotação estão relacionadas com a emissão de voláteis, a não remoção de constituintes 

dissolvidos, não quebra emulsões químicas, requer aditivos químicos, difícil manutenção,

disposição da espuma e alto custo com energia. 

Normalmente são empregados tensoativos para aumentar o tamanho do 

aglomerado e facilitar a flotação (Belhateche, 1995; Nunes, 1993). 
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II- ESTADO DA ARTE 

PARTE II 

ASPECTOS GERAIS SOBRE O PROCESSO DE ADSORÇÃO

II.II.1- Introdução 
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Estudos recentes têm demonstrado a viabilidade da utilização de processos de 

adsorção para a remoção de metais tóxicos de resíduos industriais. Através da escolha do 

adsorvente apropriado, sob condições ótimas de operação, pode-se tornar o processo bastante 

efetivo e de baixo custo (Ajmal et al., 1998). 

Segundo Saraiva e Tavares (1997) a adsorção de metais já vem sendo utilizada 

industrialmente em alguns países, como é o caso da Advanced Minerals Technology Inc., a 

Environmental Protection Agency e o US Bureau of Mines, nos Estados Unidos, que 

desenvolveram tecnologias baseadas na utilização de grânulos de biomassas secas como

recheio de colunas de adsorção para a remoção contínua de metais.

Neste capítulo será feito um estudo detalhado do processo de adsorção 

abrangendo suas propriedades, aplicações e maneiras de obter dados em laboratório. 

II.II.2- Definição 

A adsorção é uma operação de transferência de massa, onde moléculas de uma

fase fluida (gás, vapor ou líquido) se concentram espontaneamente sobre uma superfície, 

geralmente sólida. Esta é uma propriedade fundamental da matéria, tendo sua origem nas 

forças atrativas entre as moléculas (Cavalcante Jr., 1998; Latourrette e Pombeiro,1991;

Ruthven, 1984, 1991; Gomide,1988).

De acordo com a IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry), a adsorção pode ser definida como o enriquecimento de um ou mais componentes

numa camada interfacial, podendo ocorrer tanto a fisissorção quanto a quimissorção (Airoldi 

e Farias, 2000).

  Denomina-se adsorvente, ou substrato, a substância em cuja superfície se 

produz o fenômeno da adsorção; adsortivo, o fluido em contato com o adsorvente; e 

adsorbato, ou sorbato, as espécies químicas retidas pelo adsorvente. 

II.II.3- Tipos de interações de adsorção 

A interação entre o soluto e a superfície do adsorvente resulta da existência de 

forças atrativas não compensadas na superfície do sólido, como mostrado na Figura 1. 
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FIGURA 1. Representação esquemática da energia superficial de um sólido. 

Conforme a natureza das forças envolvidas, podemos distinguir dois tipos de 

adsorção, adsorção física e adsorção química. Na adsorção física, ou fisissorção, os efeitos 

atrativos que ocorrem entre o substrato e o adsorbato são relativamente fracos, envolvendo 

principalmente interações de van der Waals, sendo um processo reversível, não específico, 

que ocorre normalmente com a deposição de mais de uma camada de adsorbato. Neste tipo de 

adsorção a energia de ligação substrato-adsorbato apresenta um valor entálpico médio de 20 

kJ. mol-1, sendo um processo que interessa às operações unitárias por poder ser desfeito. 

A adsorção ativada, ou quimissorção, resulta de uma interação muito mais

intensa entre a substância adsorvida e o sólido adsorvente. Neste tipo de adsorção ocorre uma

significante transferência de elétrons, equivalente a da formação de uma ligação química entre 

o adsorbato e a superfície sólida. Tais interações são mais fortes e mais específicas do que as 

forças da adsorção física e são limitadas à cobertura monocamada. Neste tipo de adsorção, 

uma vez que as interações entre o substrato e o adsorbato são de natureza iônica e/ou 

covalente, o valor entálpico médio pode variar de 250 a 500 kJ. mol-1, sendo um processo que 

apresenta interesse para a catálise heterogênea (Airoldi e Farias, 2000). 

A adsorção química diz-se não-dissociativa quando a molécula é adsorvida 

sem fragmentação. Quando há dissociação da molécula em um ou mais fragmentos que se 

ligam à superfície o processo é denominado dissociativo (Figueredo e Ribeiro, 1987). 

Na adsorção física podem ser formadas camadas monomoleculares sobrepostas 

e, a força de adsorção, vai diminuindo à medida que o número de camadas aumenta. Na 

adsorção química forma-se uma única camada molecular adsorvida (monocamada ou camada

monomolecular) e as forças de adsorção diminuem à medida que a extensão da superfície 

ocupada aumenta (Figueredo e Ribeiro, 1987). 

Segundo Cavalcante Jr. (1998) convém observar a possibilidade da mesma

substância sofrer inicialmente, em condições de baixas temperaturas, somente adsorção física 
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sobre um dado adsorvente e, com a elevação da temperatura, após vencer a energia de 

ativação requerida, passar a um processo de adsorção química.

As principais diferenças entre a adsorção física e química estão resumidas na 

Tabela 9.

TABELA 9. Parâmetros da adsorção física e química (Ruthven, 1984). 
Parâmetro Adsorção Física Adsorção Química 

Calor de Adsorção ( H) baixo, menor que 2 ou 3 
vezes o calor latente de 

vaporização

alto, maior que 2 ou 3 vezes 
o calor latente de 

vaporização
Especificidade não específica altamente específica 

Natureza da fase 
adsorvida

mono ou multicamada;
nenhuma dissociação das 

espécies adsorvidas 

Somente monocamada;
pode envolver dissociação 

Faixa de temperatura somente significante a
baixas temperaturas

possível sob grandes faixas 
de temperatura

Forças de adsorção sem transferência de 
elétrons, embora a 

polarização do adsorbato 
possa ocorrer 

transferência de elétrons 
conduzindo a formação de 

ligação entre o adsorbato e a 
superfície

Reversibilidade rápida, pouco ativada e 
reversível

ativada, pode ser lenta e 
irreversível

II.II.4 – Fatores que afetam o processo de adsorção

Vários fatores podem afetar a extensão no qual um dado composto irá adsorver 

sobre uma superfície porosa. A seguir será feito um breve resumo de alguns destes fatores.

II.II.4.1 – Temperatura 

Normalmente com a elevação da temperatura há uma redução na adsorção 

física, o que se deve, em parte, as moléculas adsorvidas terem maiores energias vibracionais, 

sendo, conseqüentemente, provavelmente, dessorvidas da superfície. Contudo, deve-se 

considerar que alguns sistemas podem ter esta capacidade elevada (Cooney, 1999). 

Namasivayam e Senthilkumar (1998) estudaram o processo de remoção de 

arsênio (V) utilizando hidróxido de Fe (III) / Cr (III). Eles observaram que a capacidade de 

adsorção aumentava com a temperatura, fato atribuído ao aumento do tamanho do poro do 

adsorvente ou a ativação da superfície. 
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López-Delgado, Pérez e López (1998) estudaram a adsorção de Pb+2, Zn+2,

Cd+2, Cu+2, e Cr+3 sobre lodo de alto-forno. Eles observaram que a capacidade de adsorção e a 

afinidade do adsorvente pelos metais em estudo aumentaram com a temperatura, o que os fez 

concluir que o processo de adsorção, neste caso, era endotérmico.

Gupta (1998) estudando o processo de adsorção do Cu+2 e Ni+2 em escória de 

alto-forno ativada observou que a capacidade do adsorvente aumentava com a temperatura.

Ele atribuiu este fato as mudanças no tamanho do poro do adsorvente e ao aumento do 

número de sítios de adsorção devido à quebra de algumas ligações internas próximas a 

superfície da partícula. Outro fator que deve ser considerado é que há uma elevação na 

difusão intrapartícula dos metais, por ser a difusão um processo endotérmico, contribuindo 

para o aumento da capacidade de adsorção. 

II.II.4.2 – Natureza do solvente 

Tendo em vista que a principal função do solvente, ou adsortivo, é participar 

da formação da interface, a influência deste componente tem um efeito bastante relevante, não 

podendo o mesmo competir com a superfície do sólido em atrair o soluto. Temos, como

exemplo, que a adsorção de um soluto orgânico presente em um solvente orgânico é muito

menor que quando o mesmo está presente em solução aquosa (Cooney,1999). 

A taxa de adsorção é determinada principalmente pela tensão interfacial

sólido-líquido e, sendo esta uma medida difícil de ser obtida, normalmente faz-se uma

aproximação deste valor à tensão superficial do líquido com o ar (Robert, 1989). Para o 

presente trabalho, este efeito torna-se irrelevante por ter sido utilizado em todos os 

experimentos a água como solvente. 

II.II.4.3 – Presença de sais inorgânicos 

Muitas pesquisas têm demonstrado que a presença de sais inorgânicos, como o 

NaCl, pode afetar sensivelmente a capacidade de adsorção de um adsorvente. 
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saturar a superfície do adsorvente, diminuindo o acesso do metal a superfície do sólido para 

sua subseqüente ligação.

II.II.4.4 – Presença de solutos competitivos 

Tendo em vista que o adsorvente possui uma dada área superficial, a presença 

de outros íons capazes de serem adsorvidos implica em competição pelos sítios de adsorção 

disponíveis. Devido ao fato de alguns sítios poderem adsorver somente certos solutos, nem

todos componentes competem exatamente pelos mesmos sítios, mas, em geral, a presença de 

outros íons irá reduzir a adsorção de um dado soluto.

O efeito competitivo de outros solutos sobre a quantidade de um dado 

componente adsorvido no equilíbrio pode ser expresso por várias equações de isotermas para 

processos de adsorção multicomponente (Cooney, 1999). 

Lee et al. (1998) estudou o efeito de contra-íons, chumbo e níquel, no processo 

de remoção de cobre utilizando resíduo de maçã. Quando os íons Ni+ estão presentes como

agentes competitivos a uma razão molar de 1:1, pequena redução na remoção de cobre foi 

observada. A uma maior fração molar (1:10) uma grande redução foi observada. No caso do 

chumbo, mesmo uma razão molar de 1:1, ocasionou uma redução de 36 % na adsorção do 

cobre, o que os fez concluir que os íons Pb+2 são mais competitivos que os íons Ni+ na 

remoção de cobre por este adsorvente. 

Gupta (1998) estudou o efeito da presença de íons metálicos (Cd+2, Zn+2) sobre 

a adsorção de Cu+2 e Ni+2 em escória ativada. Ele observou que íons metálicos interferentes 

(M+n) afetavam a capacidade de adsorção dos íons em estudo por alterarem a densidade de 

carga superficial do adsorvente. 

II.II.4.5 – pH da solução 

O efeito do pH da solução é extremamente importante quando as espécies a 

serem adsorvidas são capazes de sofrer ionização no pH prevalecente, o que dificulta o 

processo de adsorção. 

  Segundo Lee et al. (1998) o pH da solução tem sido indicado como a variável 

mais importante no processo de adsorção de metais. Este fato se dá, em parte, devido o íon 

hidrogênio ser um adsorbato capaz de competir com o metal. O pH da solução pode também
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afetar a carga superficial do adsorvente pela ionização de grupos funcionais presentes na 

superfície.

II.II.4.6 – Velocidade de adsorção 

Embora a adsorção física de gases ou vapores sobre adsorventes sólidos seja 

extremamente rápida, a adsorção em fase líquida ocorre de maneira bem mais lenta. A 

viscosidade da solução é um fator ativo sobre a velocidade de adsorção, sendo possível que, 

diminuindo a viscosidade por aquecimento, haja um aumento na velocidade. Esta é uma das 

razões pelo qual a descoloração de soluções viscosas (óleos, xaropes, etc.) por adsorventes 

sólidos deve ser efetuada a temperaturas elevadas (Robert, 1989). 

II.II.4.7 – Natureza do adsorvente 

Tendo em vista que a substância a ser adsorvida deve mover-se dentro do 

adsortivo, que pode apresentar uma certa viscosidade, o adsorvente a ser utilizado em

processos em fase líquida deve ter, em geral, características diferentes daqueles que são 

utilizados em processos em fase gasosa. 

Nos adsorventes empregados em processos onde a fase fluida é um gás, uma

elevada capacidade de adsorção está ligada a uma superfície interna bastante desenvolvida.O 

diâmetro dos capilares que produzem esta área, deve ter abertura suficiente para permitir a 

penetração das moléculas de adsorbato. 

Quando os adsorventes trabalham em processos em meio líquido, sofrem

inicialmente ação na superfície externa. A superfície interna destes sólidos deve ser acessível 

através de poros ou capilares com diâmetros superiores aos necessários para uma adsorção 

rápida de gás. A difusão do adsorbato em direção a superfície interna opera-se lentamente no 

solvente e deve ser ainda mais lenta dentro dos capilares menores (Robert, 1989). 

II.II.4.8 – Estrutura do poro 

A estrutura do poro é importante devido ao seu diâmetro, que pode agir como

agente controlador no processo de adsorção, permitindo que partículas de diâmetros menores

possam penetrar no interior do sólido e excluindo aquelas com diâmetro superior. 
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II.II.4.9 – Área superficial do adsorvente 

Normalmente imaginamos que a quantidade de adsorbato que pode ser 

adsorvida é diretamente proporcional a área superficial interna, o que nem sempre é 

verdadeiro. Deve-se ter em mente que a medida da área superficial é normalmente obtida 

através da quantidade de N2 (gás nitrogênio), que é uma molécula pequena, que pode ser 

adsorvida a –196 ºC (ponto de ebulição do N2). Quando o processo visa a adsorção de uma

molécula maior, grande parte desta área superficial interna torna-se inacessível. 

A superfície de alguns adsorventes e, portanto, suas capacidades adsortivas, 

podem ser alteradas se algumas espécies são adsorvidas ou alguns tratamentos efetuados 

visando modificar drasticamente suas propriedades e carga superficial (Cooney, 1999).

II.II.5- Tipos de Adsorventes 

Para alcançar uma significante capacidade de adsorção um adsorvente deve ter 

uma alta área específica, a qual implica em uma estrutura altamente porosa, com microporos

bastante pequenos. 

Segundo Guerasimov et al. (1977) o adsorvente pode extrair mais substância 

do volume da fase fluida quanto mais desenvolvida for sua superfície. A superfície que 

corresponde a 1 g de adsorvente é denominada superfície específica, sendo esta grandeza 

normalmente medida em m2. g-1. Os adsorventes ativos, ou seja, os que têm capacidade de 

adsorção elevada por modificações na superfície, possuem superfície específica bastante 

elevada.

Muitos sólidos possuem habilidade de adsorver espécies de gases e líquidos, 

contudo, somente poucos, possuem seletividade e capacidade suficientes para torná-los 

candidatos a adsorventes comerciais. De considerável importância são uma grande área

superficial específica (área por unidade de volume), a qual é atingida por técnicas de 

produção de adsorventes que resultam em sólidos com uma estrutura microporosa (Seader e 

Henley, 1998).

As propriedades adsortivas dependem da natureza da superfície sólida e do 

tamanho e distribuição do poro. Pela definição da IUPAC (International Union of Pure and 

Applied Chemistry), o microporo tem menos de 20 Å (2,0 nm), um mesoporo tem de 20 a 500 

Å e um macroporo é maior que 500 Å (50 nm). Adsorventes típicos comerciais podem ser 
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adquiridos em forma de grânulos esféricos, pellets cilíndricos, flocos e/ou pós, de tamanho

variando de 50 m a 1,2 cm, com áreas superficiais específicas de 300 a 1200 m2.g-1 (Seader e 

Henley, 1998).

Esta divisão é um pouco arbitrária levando-se em consideração que o tamanho

do poro é relativo ao tamanho da molécula de adsorbato a ser adsorvida. 

Nos microporos (poros que são ligeiramente maiores do que a molécula de 

adsorbato) a molécula nunca escapa do campo de forças da superfície sólida, mesmo quando 

está no centro do poro; desta forma considera-se que todas as moléculas encontram-se na fase 

adsorvida.

Os mesoporos contribuem para a capacidade adsortiva, porém seu principal 

papel é como canais para fornecer acesso aos microporos menores. A difusão nos mesoporos

pode ocorrer por muitos mecanismos diferentes. 

Os macroporos pouco contribuem para a capacidade adsortiva. Seu principal 

papel é facilitar o transporte das substâncias ao longo dos adsorventes até o sítio propriamente

dito. Seu papel é análogo ao de “auto-estradas”, permitindo que as moléculas de adsorbato se 

difundam mais longe dentro da partícula, com um mínimo de resistência difusional (Ruthven, 

1991).

Nos adsorventes cristalinos (zeólitas e análogos de zeólitas) as dimensões dos 

microporos são determinadas pela estrutura da rede cristalina, não havendo distribuição no 

tamanho do poro. Embora estruturalmente bem diferentes dos adsorventes cristalinos, as 

peneiras moleculares de carbono também têm uma estreita distribuição do tamanho do poro. 

Adsorventes tais como a sílica gel e a alumina ativada são produzidas através 

da precipitação de partículas coloidais, seguida pela desidratação. Adsorventes carbono são 

obtidos pela queima controlada de materiais carbonáceos, tais como, lignito e concha de coco. 

Estes procedimentos geralmente rendem uma distribuição do tamanho do poro bastante vasta. 

II.II.5.1 - Adsorventes amorfos 

Os adsorventes amorfos (sílica gel e carvão ativado) têm normalmente áreas 

específicas em torno de 200 – 1000 m2.g-1, porém, para alguns carvões ativados, valores mais

elevados têm sido alcançados (~1500 m2.g-1). Os carvões ativados com área específica muito

elevada tendem perder força física, o que limita sua utilização em muitas aplicações práticas. 
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Segundo Sun e Shi (1998) o carvão ativo é um material poroso com uma

extensa área superficial e adsorção intrínseca para muitos produtos químicos. Contudo este 

adsorvente é capaz de remover de 30 a 40 mg/g de Cd, Zn e Cr, em água, sendo não 

regenerável, o que o torna bastante caro para o tratamento de efluentes. 

Huang e Wu (1977) concluíram que a adsorção do Cr (VI) sobre o carvão ativo 

é dependente do pH, sendo a melhor capacidade de adsorção obtida a pH = 6. O carvão ativo, 

apesar de eficiente na adsorção deste metal, mostrou ser bastante caro para tratamento de 

efluentes.

II.II.5.2 - Adsorventes cristalinos 

Nos adsorventes cristalinos, zeólitas e análogos de zeólitas, as dimensões dos 

microporos são determinadas pela estrutura cristalina, não havendo, desta forma, distribuição 

de tamanho de poro (Ruthven, 1991).

Segundo Cavalcante Jr. (1998) com o avanço das técnicas de síntese de novos 

materiais, têm sido obtidos adsorventes com estrutura cristalina cada vez mais ordenada e 

uniforme. Estes sólidos proporcionam uma adsorção seletiva por proporcionarem a retenção 

ou exclusão de determinadas substâncias a nível molecular.

II.II.5.3 - Dessecantes 

Um dessecante sólido é um adsorvente que tem uma alta afinidade e 

capacidade de adsorção de umidade, podendo ser usado para a adsorção seletiva de umidade

de um fluxo de gás (ou líquido). Os principais requisitos para um dessecante eficiente são, 

conseqüentemente, uma superfície altamente polar e uma área específica elevada (poros 

pequenos). Os dessecantes mais utilizados são a sílica gel, a alumina ativada e as zeólitas 

ricas em alumínio (4A ou 13 X).

II.II.6 - Adsorventes mais utilizados industrialmente 

Segundo Gomide (1988) para que um adsorvente seja comercialmente

importante, ele deve reunir uma série de características favoráveis de eficiência, seletividade, 

resistência mecânica, perda de carga, custo, aglomeração, inércia química e densidade, porém
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a propriedade mais importante é a área interfacial. A seguir são apresentados alguns 

adsorventes de uso industrial.

II.II.6.1 - Carvão ativado 

O carvão ativado é obtido, normalmente, através da decomposição térmica de 

materiais carbonáceos, seguida pela ativação com vapor de dióxido de carbono, a elevadas 

temperaturas (700 – 1100 ºC) (Ruthven, 1984). 

É comercializado sob a forma granular ou em “pellets” de 1,5 a 3,0 mm, com

50 a 60% de porosidade e densidade entre 0,45 e 0,85 ton/m3 (Gomide, 1988). 

A superfície do carvão é essencialmente não polar, embora uma ligeira 

polaridade possa surgir com a oxidação da superfície. Como resultado, adsorventes carbono 

tendem a ser hidrofóbicos e organofílicos. São bastante usados para a adsorção de orgânicos 

no branqueamento do açúcar, na purificação de água e em sistemas para recuperação de 

solventes.

Segundo Cooney (1999) o carvão ativo é considerado como o adsorvente mais

empregado para a remoção de contaminantes de fontes de água potável, usualmente rios, 

lagos ou reservatórios. Por possuir forte afinidade por substâncias orgânicas, até mesmo

quando presentes em baixas concentrações, tem se tornado o principal método para o 

tratamento de efluentes carregados com estas substâncias. 

Pérez-Candela, Martín-Martinez e Torregrosa-Maciá (1995) estudaram o 

processo de adsorção de cromo (VI) em carvões ativos com propriedades texturais e de 

superfície bastante diferentes procurando relacionar as propriedades destes materiais com a 

capacidade de adsorver o cromo. Os carvões empregados nos experimentos foram obtidos 

através da queima de couro, conchas de amêndoa, caroços de azeitonas e turfa, utilizando 

ativação química (ZnCl2, H3PO4) ou física (vapor de dióxido de carbono). 

No Brasil, estudos detalhados sobre a produção de carvão ativo a partir do 

coco da Bahia têm sido desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Estadual de 

Maringá (Campos e Pereira, 1996). 

II.II.6.2 - Sílica-gel 
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para formar uma estrutura microporosa, onde o tamanho do poro é determinado

principalmente pelo tamanho das micropartículas originais (Cavalcante Jr., 1998; Gomide,

1988; Ruthven, 1991). 

A sílica-gel é bastante utilizada em processos industriais para remover

umidade de correntes gasosas, purificação de gases, fracionamento de misturas de 

hidrocarbonetos, refino de produtos destilados de petróleo e recuperação de vapores de 

solventes orgânicos (Cavalcante Jr., 1998; Gomide, 1988). 

  Michard et al. (1996) estudou o processo de remoção de urânio utilizando dois 

tipos de sílica-gel (grau cromatográfico). Eles observaram que o processo é dependente do pH 

e a faixa ótima encontra-se entre 5,5 e 6,0. Eles concluíram que o adsorvente é bastante 

eficiente para a remoção deste poluente de efluentes diluídos e que a capacidade máxima de 

adsorção, dependendo das condições operacionais empregadas, pode atingir um valor de 100 

mg de urânio / g de sílica-gel.

II.II.6.3 - Alumina ativada 

A alumina ativada é um adsorvente poroso, preparado diretamente da bauxita 

(Al2O3 . 3H2O) ou do monohidrato por desidratação e cristalização a elevadas temperaturas

(Ruthven, 1984). 

Este adsorvente encontra aplicação na desidratação de gases e líquidos e em

aplicações específicas para a remoção de contaminantes de correntes líquidas (Cavalcante Jr., 

1998; Gomide, 1988).

II.II.6.4 - Peneiras moleculares 

Segundo Cavalcante Jr. (1998) peneiras moleculares são materiais que 

apresentam estruturas normalmente cristalinas com tamanho de poro bem definido e de ordem

de grandeza molecular. Por muito tempo os termos peneira molecular e zeólita foram

sinônimo.
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distribuição do tamanho dos microporos e que se comportam, devido a este fator, como

peneiras moleculares (Ruthven, 1991). 

Segundo Cavalcante Jr et al. (2000) as peneiras moleculares aluminofosfato

representam a primeira classe de materiais óxidos livres de sílica. Muitos destes materiais

exibem propriedades semelhantes as das zeólitas, podendo ser utilizadas como adsorventes, 

catalisadores ou suportes de catalisadores em muitos processos químicos. As principais 

vantagens das peneiras moleculares aluminofosfatadas, quando comparadas com outros 

suportes, são relacionadas à possibilidade de fazer variar as seguintes propriedades físico-

químicas: tamanho e forma dos poros, dimensões do sistema poroso, presença ou ausência de 

cavidades, propriedades dos sítios ácidos, propriedades superficiais, volume de vazios e 

composição da estrutura. Eles sintetizaram os cristais de AlPO4 – 11 pelo método

hidrotérmico visando remover p-xileno e o-xileno.

II.II.6.5 - Zeólitas

As zéolitas são aluminossilicatos cristalinos que possuem uma estrutura 

tridimensional relativamente aberta com cavidades e canais interconectados em uma rede 

formada por SiO4 e AlO4 tetraédrico, unidos entre si por átomos de oxigênio. Sua fórmula

geral é dada por: 

Mx/n[(AlO2)x (SiO2)y] . m H2O                                                 (1) 

Onde:

M – cátion de metal alcalino ou alcalino terroso 
n – valência do cátion 
x e y – números inteiros 
x + y – número total de tetraedros na cela unitária da zeólita 
m – número de moléculas de água 

Nas zeólitas naturais, o cátion M é freqüentemente o sódio, potássio, cálcio, 

magnésio ou bário. Nas sintéticas, existe uma grande variedade de cátions (Na+, K+, NH+4,

La+3, etc.). 

Como o alumínio é trivalente, a estrutura carrega uma carga negativa para cada 

átomo de alumínio. Esta carga é balanceada por cátions alcalinos ou alcalinos terrosos, 
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chamados cátions intersticiais, que são livres para se mover no canal da rede e podem ser 

trocados por outros cátions em solução. 

Os cátions de troca estão localizados em sítios dentro da estrutura e 

desempenham um papel importante na determinação das propriedades adsortivas. Em função 

destas propriedades, as zeólitas podem ser amplamente utilizadas para a remoção de metais

pesados de efluentes industriais. 

As zeólitos podem ser encontradas na natureza associadas a outros minerais ou 

podem ser sintetizadas, o que garante uma maior pureza e uniformidade da rede cristalina 

(Cavalcante Jr., 1998; Ruthven, 1984; Schvartzman e Vasconcelos, 1997; Rupp et al., 1997). 

Kocasoy (1999) empregou a clinoptilolita, uma zeólita natural, para a remoção

de cobre, níquel e zinco de soluções sintéticas e efluentes provenientes de uma indústria 

eletrolítica. A clinoptilolita foi utilizada por apresentar baixa densidade, alto grau de 

hidratação, volume de vazios elevado, estabilidade da estrutura cristalina quando desidratada 

e propriedades catalíticas e de troca iônica. De acordo com os dados obtidos na pesquisa eles 

concluíram que o adsorvente foi mais efetivo para o cobre, obtendo um máximo de 

capacidade de troca catiônica de 0,405 meq/g e, quando conduzido à forma homoiônica,

utilizando NaCl, tornava-se mais efetiva (0,448 meq/g).

II.II.6.6 - Terra-fuller 

É uma argila natural (silicato de alumínio e magnésio), semiplástica quando 

úmida e bastante dura quando seca. Em seu estado natural possui de 40 a 60% de água livre. 

Para sua utilização como adsorvente, deve ser triturada e seca em fornos rotativos para 

adquirir uma estrutura porosa, sendo então moída em moinho de cilindros até atingir uma

granulometria entre 1mm e 200 mesh Tyler. 

Este adsorvente é utilizado em processos industriais para o branqueamento,

clarificação e neutralização de óleos minerais, vegetais, animais e no branqueamento de 

graxas e gorduras. A indústria do petróleo consome quase toda a produção mundial, pois, 

após o tratamento com terra fuller, seus produtos tornam-se límpidos e com as qualidades 

melhoradas (Gomide, 1988). 

Segundo Gomide (1988) algumas argilas, como a bentonita, fornecem

adsorventes com capacidades superiores às da terra fuller quando tratadas com ácidos 

clorídrico ou sulfúrico. Após o tratamento, a argila deve ser filtrada, lavada, seca e moída até 

um tamanho entre 2 e 5 mm. É utilizada para branquear produtos de petróleo. 
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II.II.7- Adsorventes não convencionais 

Em países em desenvolvimento, existe uma grande necessidade de utilizar 

materiais de baixo custo em processos de tratamento de águas contaminadas. Sabe-se que, 

embora o carvão ativo seja o adsorvente mais utilizado para a remoção de contaminantes de 

fontes de água potável, estas águas diferem significativamente dos efluentes. 

Cooney (1999) considera duas grandes diferenças entre as águas destinadas ao 

consumo humano e os efluentes. A primeira é que o nível de contaminantes em muitas fontes 

de água potável é relativamente baixo comparado com o nível presente em efluentes e, a 

segunda, é que a água potável é geralmente tratada por muitos métodos, enquanto os 

efluentes, quase sempre, requerem a utilização de processos de adsorção, por possuírem

substâncias resistentes a degradação através de métodos biológicos e que não são 

efetivamente removidos por métodos de tratamento físico-químicos, tais como:

coagulação/floculação, sedimentação, filtração, ozonização, etc. 

A necessidade de métodos seguros, econômicos e efetivos para a remoção de 

metais pesados de resíduos industriais resultou na pesquisa por materiais não convencionais, 

muitas vezes materiais naturais abundantes ou resíduos provenientes de atividades industriais 

ou da agricultura que, devido ao baixo custo, após a utilização, podem ser desprezados sem

que seja necessário um processo dispendioso com sua regeneração. 

  Segundo Bailey et al. (1999) o custo é um parâmetro importante para comparar

materiais adsorventes. Entretanto, informações sobre o custo são raramente disponíveis, tendo 

em vista que, o gasto com alguns adsorventes, varia dependendo do grau de processamento

requerido para o processo e da disponibilidade local. Em geral, um adsorvente pode ser 

considerado de “baixo custo” se ele necessita pouco processamento, é abundante na natureza 

ou constitui um subproduto ou resíduo de outra atividade industrial. Muitas vezes uma alta 

capacidade de adsorção pode compensar o custo com o processamento necessário. 

Os adsorventes empregados durante a etapa experimental deste trabalho, a 

quitosana e a diatomita, serão tratados de forma mais detalhada. A Tabela 10 indica alguns 

adsorventes não convencionais utilizados em processos de remoção de metais pesados 

pesquisados por alguns autores. 
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exemplo de valores que podem ser alcançados sob um conjunto de condições específicas, em

vez de capacidades máximas de adsorção. 

TABELA 10. Adsorventes não convencionais utilizados para a remoção de íons metálicos.

Metal Adsorvente Referência
Cr+6 Turfa chinesa Zhu et al. (1984) 
Cr+6 Coque poroso Amaral e Luca (1985) 
Cr+6 Carvão da casca do arroz Srinivasan, Balasubramanian e 

Ramakrishma (1988) 
Cr+6 Materiais carbonáceos provenientes 

da concha do coco 
Alaet, Jitjaturant e Kelderman (1989) 

Pb+2 Caulim e wollastonita Yadara, Tyagi e Singh (1991) 
Cr+6 Feldspato Singh, Rupainwar e Prasad (1992) 

Fe+2, Zn+2 e Mn+2 Caulim Gupta et al. (1992) 
Cr+6 Turfa de musgo Sharma e Forster (1993) 
Cu+2 Complexos humus - caulim

(solos sintéticos)
Huang e Yang (1995) 

Cr+6 Carvões ativos (ativação química ou 
física) obtidos de couro, casca de 

amêndoa, caroço de azeitona e turfa

Pérez-Candela, Martím Martínez e 
Torregrosa-Maciá (1995) 

Cr+6 e  Cu+2 Serragem fosfatada Ajmal, Rao e Siddiqui (1996) 
Pb Biomassa de R. Nigricans Zhang et al. (1998) 

Cr+6 Biomassa de Mucor meihi de 
resíduos da industria de 

fermentação
Tobin e Roux (1998) 

Cr+3 Macroalgas (sargassum sp.) Saraiva e Tavares (1997) 
Cr+3 Algas arribadas Matos et al. (1997) 
Cr+3 Clinoptilolita natural Barros et al. (1997) 
Pb+2 Escória de alto forno Dimitrova e Mehandgiev (1998) 

Pb+2, Cd+2, Cu+2, Ni+2 Biomassa de fungos 
(A. niger)

Kapoor e Viraraghavan (1998) 

Pb+2, Cd+2, Zn+2, Ni+2,
Cr+3

Resíduos sólidos da moagem de 
oliva

Gharaibeh, abu-el-Sha’r e Al-Koafahi
(1998)

Pb+2, Cd+2, Cu+2 Lodos vermelhos do resíduo de 
bauxita e cinzas finas da queima de 

carvão de plantas térmicas

Apak et al. (1998) 

Pb+2, Cd+2, Zn+2, Cu+2,
Cr+3

Lama de alto forno López-Delgado, Pérez e López (1998) 

Pb+2, Cd+2, Zn+2, Cu+2,
Ni+2, Cr+3

Clinoptilolita natural Rupp et al. (1997) 
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Cu+2 e Ni+2 Escória ativada Gupta (1998) 
Cu, Pb e Zn Subproduto da combustão do 

carvão (fly-ash)
Gupta e Torres (1998) 

Cu+2 Serragem Ajmal et al. (1998) 
Cd+2, Zn+2, Cr+3 e Cu+2 Talo de girassol Sun e Shi (1998) 

Cr+3 Carvão ativo adsorvido com
substâncias húmicas

Ferro-Garcia et al. (1998) 

Ar (V) Resíduo da indústria petroquímica
de hidróxido de Fe(III)/Cr(III) 

Namasivayam e Senthilkumar (1998) 

Cu+2, Pb+2, Cd+2 e Ni+2 Resíduo de maçã fosfatado Lee et al. (1998) 
Cu+2 Latossolo vermelho-amarelo

húmico
Jordão et al. (2000) 

Cu+2 e Ni+2 Extratantes orgânicos adsorbidos
em argilas minerais

Appleton, Cox e Rus-Romero (1999) 

Zn+2 e Cd+2 Turfa Petroni, Pires e Munita (2000) 

TABELA 11. Capacidade de adsorção (mg/g) para alguns adsorventes 
(Bailey et al., 1999). 

Material Fonte Bibliográfica Cd Cr(III) Cr(VI) Hg Pb
Casca de carvalho 
negro

Masri, Reuter e Friedman (1974) 25,9 400 153,3

Casca de pinho 
Douglas

Masri, Reuter e Friedman (1974) 100

Borra de café Orhan e Büyükgüngör (1993) 1,48 1,42
Formaldeido
polimerizado

Randall, Hautala e McDonald 
(1978)

74,0 205,0

Casca de pinho 
selvagem tratada 

Alves et al. (1993) 9,73

Casca de pinho 
selvagem não 
tratada

Alves et al. (1993) 8,69

Casca de nóz Orhan e Büyükgüngör (1993) 1,3 1,47
Resíduo de chá Orhan e Büyükgüngör (1993) 1,63 1,55
Serragem Bryant et al. (1992); Dikshit 

(1989); Zarraa (1995) 
10,1;

16,05;
4,44

Café turco Orhan e Büyükgüngör (1993) 1,17 1,63
Casca de nogueira Orhan e Büyükgüngör (1993) 1,5 1,33
Lignina Srivastava, Singh e Sharma (1994) 150,0 1865,0
Quitina Masri, Reuter e Friedman (1974) 100,0
Quitosana Jha, Iyengar e Prabhakara Rao 

(1988); Masri, Reuter e Friedman 
(1974); McKay, Blair e Findon 
(1989); Udaybhaskar, Ivengar e 
Abhakara Rao (1990) 

6,4;
558,0

92,0 27,3 1123,0;
815,0

796,0

Quitosana de 
carapaça de lagosta

Peniche-Covas, Alvarez e 
Argüelles-Monal (1992) 

430,0

Quitosana em pó Rorrer, Hsien e Way (1995) 420,0
Quitosana em
pellets

Rorrer, Hsien e Way (1995) 518,0

Pellets de quitosana 
N-acetilada

Hsien e Rorrer (1995) 216,0

Pellets de quitosana 
reticulada N-
acetilada

Hsien e Rorrer (1995) 136,0

Casca de arroz Roy, Greenlaw e Shane (1993) 21,36 164,31 11,40
Xantato de celulose Bricka e Hill (1989) 19,88 19,67 0,6367
Zeólita Leppert (1990) 84,3 26,0 150,4 155,4
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Bentonita Khan, Riaz-ur-Rehman e Khan 
(1995); Cadena Rizvi e Peters 
(1990)

0,512;
55,0

6,0

Caulim Yadava, Tyagi e Singh (1991) 0,289
Wolastonita Yadava, Tyagi e Singh (1991) 0,217
Mistura de 
wollastonita com o 
subproduto da 
combustão do 
carvão (fly ash) 

Panday, Prasad e Singh (1984) 0.271

Pele branca da 
laranja

Masri, reuter e Friedman (1974) 125,0

Casca exterior da 
laranja

Masri, reuter e Friedman (1974) 275,0

Lã modificada Masri e Friedman (1974) 87,0 17,0 632,0 135,0

II.II.7.1 – Quitosana

  Segundo Valentini et al. (2000) biopolímeros isolados de organismos marinhos

e fungos são uma nova classe de adsorventes de baixo custo, benignos ao meio ambiente e 

que exibem alta especificidade em relação a íons metálicos.

A quitosana é um polissacarídeo natural obtido a partir da hidrólise da quitina, 

o segundo biopolímero mais abundante na natureza depois da celulose, descoberto em 1859 

pelo Professor C. Rouget, quando esse pesquisador colocou uma solução de hidróxido de 

potássio com quitina em ebulição. A fonte natural de quitina é a carapaça de artrópodes 

(lagosta, camarão, etc.) e paredes celulares de fungos (Aly, Jeon e Park, 1997; Baggio, Stadler 

e Laranjeira, 1989; Takatsuji e Yoshida, 1998). 

A quitina (N-acetilglicosamina) e a quitosana (D-glucosamina) possuem uma

estrutura química muito similar à da celulose. Estes polímeros naturais são constituídos de 

unidades de N-acetilglicosamina e D-glucosamina (Figura 2). Tendo em vistas que são 

polímeros básicos, podem comportar-se como trocadores iônicos, devido os grupos amino e 

hidroxila poderem atuar como doadores de elétrons para íons de metais de transição (Baggio, 

Stadler e Laranjeira, 1989). 

A desacetilação da quitina para a obtenção da quitosana geralmente é 

conduzida com hidróxido de sódio ou de potássio em temperaturas elevadas e sob condições 

heterogêneas. Durante a desacetilação alcalina da quitina, parte das ligações N-acetil do 

polímero é rompida com formação de unidades D-glicosamina, que contém um grupo amílico

livre. A quitosana não é uma entidade química uniforme e sim um grupo de polímeros

parcialmente desacetilados, dos quais, os que apresentam grau de desacetilação acima de 30 
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%, já podem ser considerados como quitosana (Klug et al., 1998; Craveiro, Craveiro e 

Queiroz, 1999). 

As aplicações e características da quitosana dependem fundamentalmente do 

grau de desacetilação, ou seja, proporção entre os grupos amina e acetilamina, e do tamanho

da cadeia do polímero. Industrialmente é importante um rígido controle das condições 

reacionais para que seja obtido um polímero de cadeia longa e com grau de desacetilação na 

faixa desejada. A desacetilação microbiológica, utilizando enzimas específicas ou 

microorganismos, representa uma opção de produção industrial desse polímero (Craveiro, 

Craveiro e Queiroz, 1999). 

FIGURA 2. Estrutura da quitina, quitosana e celulose (Kumar, 2000). 

A quitosana e a quitina são apropriadas para a utilização em processos de 

remoção de metais pesados de soluções de águas naturais e industriais, por poderem

combinar-se com metais através de mecanismos de precipitação ou deposição dos agregados 

metálicos por propriedades de adsorção ou quelação. A mais alta eficiência da quitosana 

comparada a quitina é explicada pela acessibilidade dos grupos amino nesse polímero, a 

presença dos grupos acetil na quitina reduz a habilidade dos íons metálicos de entrarem em

contato com os sítios nitrogênio livres (Guibal et al., 1995). 

As propriedades da quitosana dependem de sua origem, conteúdo de acetil, 

peso molecular médio e processo de desacetilação empregado na síntese do polímero. A 
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quitosana é insolúvel em água, álcalis, álcool e acetona, é reconhecida como solúvel em

ácidos orgânicos e ligeiramente solúvel em ácidos minerais, sendo esta solubilidade superior 

para o ácido nítrico que para o ácido sulfúrico, fator que limita seu uso em águas residuais a 

baixos pHs (Jansson- Charrier et al., 1996). 

A quitosana é usualmente obtida na forma de flocos ou em pó, ambos não 

possuindo porosidade elevada, sendo por este motivo que o processo de adsorção ocorre 

principalmente na superfície (Valentini et al., 2000). 

  Segundo Klug et al. (1998) a introdução de certos grupos funcionais na matriz

polimérica da quitosana poderá propiciar uma maior interação com um grande número de íons 

metálicos. Esse polímero oferece ótimas possibilidades de funcionalização através dos grupos 

amino livres. Juang e Ju (1998) afirmam que a modificação da superfície da quitosana é 

necessária para evitar sua dissolução em meio ácido ou para elevar sua capacidade de 

adsorção.

Segundo Volesky (1990) quando dois ou mais íons de metais de transição 

estão presentes em uma solução, com uma quantidade de polímero insuficiente para a 

completa remoção de ambos, o cátion que formar o complexo mais estável irá 

preferencialmente adsorver, deixando grande parte do outro em solução. 

A quitina e a quitosana possuem muitas outras aplicações, tais como:

processamento de alimentos, cosméticos, fotografias, pele artificial, lentes de contato, agentes 

de liberação de fármacos no organismo, aditivos alimentares, membranas farmacêuticas, por 

apresentar propriedades bactericidas e fungicidas como protetor de sementes, curtimento e 

acabamento de artefatos de couro, etc. 

Eiden, Jewell e Wightman (1980) estudaram a adsorção de Pb (II) e Cr (III) 

por quitina e quitosana. Eles observaram que a capacidade de adsorção do Pb (II) pela quitina 

(3,9 x 10-5 mol Pb (II)/g) é aproximadamente 21 % da verificada pela quitosana (1,9 x 10-4

mol Pb(II)/g), fato atribuído a reduzida disponibilidade de elétrons nitrogênio na quitina 

devido ao grupo acetil. Após a adsorção do Cr (III) a superfície da quitosana mostrou-se

coberta de módulos esbranquiçados (microscopia eletrônica de varredura - MEV), o que foi 

consistente com a alta quantidade de metal retido obtida pela isoterma de adsorção Cr (III) 

(2,5 x 10-4 mol Cr (III)/g). 

Maruca, Suder e Wightman (1982) estudaram o efeito da concentração, 

tamanho da partícula, pH e presença de outros ânions no processo de adsorção de cromo por 

quitina e quitosana. O efeito do tamanho da partícula foi reduzido e quanto menor o diâmetro

maior a adsorção. O aumento do pH elevou as quantidades adsorvidas para os dois 
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adsorventes, devendo-se levar em conta na interpretação dos dados experimentais, a 

precipitação do metal a valores mais elevados. Estudos de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), após o processo de adsorção, constataram a presença de um grande número

de pequenos nódulos. Ele concluiu que a capacidade de remoção de cromo foi superior para a 

quitosana e sugeriu que o mecanismo de adsorção do metal envolvia a nucleação e o 

crescimento de nódulos na superfície do polímero.

  Guibal et al. (1995) estudou a adsorção de urânio em quitosana e glutamato

glican. Eles observaram que a introdução de novos grupos funcionais na quitosana duplicou 

sua capacidade de adsorção. O processo foi dependente do pH e os dados experimentais

foram ajustados pelo modelo de Freundlich. A baixa porosidade do adsorvente resultou em

uma adsorção restrita à superfície, o que fez com que o tamanho da partícula, devido à área 

superficial externa, afetasse bastante a capacidade de adsorção. 

Kin, Choi e Cho (1997) estudaram a influência do grau de desacetilação de 

quitinas na adsorção do cromo. Os resultados indicaram que com o aumento deste parâmetro

a quantidade de cromo adsorvida aumentava. O processo de remoção de cromo foi bastante 

rápido e as capacidades de adsorção (pH = 3, C0 = 0,96 x 10-1 M) para quitinas com 46,8 e 

36,3 % de desacetilação foram, respectivamente, 9,1 mg/g e 7,5 mg/g.

  Klug et al. (1998) utilizou quitosana funcionalizada com dihidroxibenzaldeido 

com o objetivo de estudar a adsorção de Cu (II), Cd (II), Ni (II) e Zn (II) em soluções aquosas 

empregando um programa computacional de regressão não linear (enzefitte) para ajustar os 

dados experimentais de adsorção a vários modelos de isotermas. Eles concluíram que o 

método de regressão não linear é a melhor maneira de estimar os parâmetros de adsorção, 

mesmo para as isotermas de Freundlich e Langmuir.

Juang e Ju (1998) utilizaram pellets de quitosana modificada por 

polietilenimina (PEI) para remover cobre de uma fase aquosa contendo quantidades 

equimolares de CuSO4 e EDTA. Eles observaram que houve um aumento da capacidade de 

adsorção com a elevação do pH, concentração inicial e temperatura e um decréscimo com o 

aumento do peso molecular de PEI introduzido nos pellets. 

  Valentini et al. (2000) produziu cápsulas de quitosana – álcool polivinilico 

(PVA) visando obter um adsorvente insolúvel em meio ácido. Após a obtenção das cápsulas 

vários agentes complexantes foram adsorvidos visando elevar a capacidade de retenção de 

metais. Estudos da adsorção de Ni (II) e Cu (II) mostraram que a capacidade de remoção dos 

metais foi elevada após o tratamento com os agentes complexantes e, através de estudos de 
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MEV, foi verificado que não houve formação de complexo no interior das cápsulas, o que os 

fez concluir que o processo ocorria apenas na superfície externa.

II.II.7.2 – Diatomita 

A diatomita, também conhecida como terra diatomácea, terra de infusórios ou 

kieselguhr, é um material de origem sedimentar, constituído de esqueletos fósseis (carapaças 

ou frústulas) de algas microscópicas, as diatomáceas, acumuladas em grande quantidade, 

formando extensos depósitos. Estes sedimentos tanto podem ser de origem marinha como de 

água doce contendo até 400 milhões de valvas por grama, sendo que os de origem marinha

são mais espessos. No Brasil, esses depósitos formaram-se em épocas recentes e são 

encontrados, principalmente, em ambientes de água doce (Melo, 1989, Carvalho, 2000; Mark 

et al.; 1996; Santos, 1975). 

As diatomáceas são algas bentônicas ou planctônicas, encontradas em

ambientes aquáticos, incluídos entre os vegetais por possuírem pigmentos fotossintetizantes, 

sendo, portanto, seres autótrofos capazes de realizar a fotossíntese. Os nutrientes essenciais ao 

crescimento das diatomáceas são sílica, nitratos, fósforo e ferro, que são encontrados em

abundância nos oceanos em regiões de ressurgência, onde as correntes marinhas profundas 

ascendem trazendo sedimentos do fundo, ou em regiões costeiras, que recebem nutrientes 

vindos do continente através de deltas e estuários (Carvalho, 2000). 

A forma das diatomáceas é bastante variada. Sua parede silicosa lhe dá uma

aparência vítrea, sendo que seu aspecto delicado, aliado à variedade de formas, produz um

dos mais belos efeitos visuais entre os microfósseis As diatomáceas têm um revestimento

celular silicoso e transparente, chamado frústula, que é formado por duas valvas: a epivalva 

(maior) e a hipovalva (menor) (Carvalho, 2000). 

As diatomitas podem ser classificadas de acordo com o método de obtenção 

em três categorias: diatomita natural, diatomita calcinada e diatomita fluxo-calcinada. A cor 

da diatomita pura é branca, ou aproximadamente branca, mas impurezas como materiais

carbonáceos, argila, óxido de ferro, cinzas vulcânicas, etc., podem escurecê-la (Mark et al.;

1996; Santos, 1975). 

Quimicamente, as diatomitas consistem primariamente de dióxido de sílica, 

SiO2.nH2O. A diatomita reage com ácido fluorídrico e bases fortes, sendo não afetada por 

outros ácidos (Mark et al.; 1996; Santos, 1975). 
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Devido a sua morfologia e a não reatividade com a maioria dos ácidos e bases, 

as diatomitas têm aplicação industrial em filtros de água, carga, material isolante térmico e 

acústico, auxiliar de filtração, corantes, vernizes, solventes e produtos farmacêuticos (Melo, 

1989; Carvalho, 2000). 

No Brasil, as diatomitas ocorrem nas baixadas, pântanos e no fundo de lagoas, 

em quase todo o território nacional, sendo que as reservas mais importantes encontram-se no 

Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina (Kihara, 1982). 

A produção mundial de diatomita em 1999 manteve-se no mesmo patamar do 

ano de 1998, ou seja, 2.150 mil toneladas. Os Estados Unidos continuaram como o maior

produtor e consumidor mundial, com uma produção estimada em 720 mil toneladas/ano, o 

que representou 33,5% da produção mundial. A extração da diatomita americana é toda feita a 

céu aberto, sendo a Califórnia e Nevada seus principais estados produtores. A Tabela 12 

fornece dados referentes a reserva e produção mundial de diatomita segundo o Sumário

Mineral 2000 do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM (DNPM, 2001). 

TABELA 12. Dados sobre a reserva e produção mundial de diatomita.

Discriminação Reservas (103 ton) Produção (103 ton)
Países 1999(p) % 1998(r) 1999(p) %

Brasil 3.508 - 14 14 0,7
CEI ... - 80 80 3,7
China ... - 350 350 16,3
Dinamarca ... - 375 375 17,4
Espanha ... - 40 40 1,9
Estados Unidos 500.000 - 725 720 33,5
França 2.000 - 80 80 3,7
Japão ... - 190 190 8,8
México 2.000 - 60 60 2,8
República da Coréia ... - 50 50 2,3
República Federativa
da Alemanha

- - - - -

Outros Países ... - 186 191 8,9
TOTAL Abundantes - 2.150 2.150 100,0

Fontes: DNPM/DEM e Mineral Commodity Summaries - 2000
Notas: Reservas = medidas + indicadas; 

(p) Dados preliminares; ( r ) revisado; (...) Dados não disponíveis; ( - ) Dados Nulos. 

Em 1999, o valor estimado mundial de diatomita beneficiada comercializada,

planta FOB, foi de cerca de US$ 182 milhões. O uso final da diatomita incluiu: filtração 

(64,0%); absorventes (14,0%) e outros, incluindo, principalmente, manufaturados de cimento

(22,0%).

Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura

 Julho/2001



47

Os recursos mundiais de minérios de diatomita são suficientes para suprir uma

necessidade futura do mercado mundial. No Brasil, a diatomita ocorre em quase todos os 

estados litorâneos e, em termos de reservas oficiais (medidas + indicadas), estima-se que as 

mesmas sejam da ordem de 3,5 milhões toneladas. As reservas brasileiras estão distribuídas 

em: Bahia (43,7%), nos municípios de Ibicoara, Medeiros Neto, Mucugê e Vitória da 

Conquista; Rio Grande do Norte (35,6%), nos municípios de Ceará-Mirim, Extremoz,

Macaíba, Maxaranguape, Nísia Floresta e Touros; Ceará (18,9%), nos municípios de Acaraú, 

Aquiraz, Aracati, Camocim, Horizonte, Itapipoca e Maranguape; Rio de Janeiro (1,1%), no 

município de Campos dos Goitacazes; São Paulo (0,5%), no município de Porto Ferreira e 

Santa Catarina (0,2%), no município de Araranguá. 

A produção brasileira de minério de diatomita em 1999 apresentou um

pequeno acréscimo de cerca de 2,1% em relação ao ano anterior (14.303 toneladas em 1998 

para 14.601 toneladas em 1999). No plano nacional a produção ficou assim distribuída: Rio 

Grande do Norte, na liderança, com 10.582 toneladas (72,5%); Bahia em segundo, com 2.910 

toneladas (19,9%); e por último o Ceará, com 1.109 toneladas (7,6%). Dados estatísticos 

sobre a produção, consumo, importação, exportação e preços são mostrados na Tabela 13. 

TABELA 13. Principais estatísticas brasileiras referentes a diatomita.
DISCRIMINAÇÃO 1997(R) 1998(R) 1999(P)

Produção: Beneficiada (ton) 11.228,00 10.162,00 7.867,00
Importação: Diatomita e substituto (ton) 18.374,00 19.564,00 16.837,00

(10
3
 US$-FOB) 7.568,00 7.823,00 6.463,00

Exportação: Diatomita e substituto (t) 76,00 375,00 907,00

(10
3
 US$-FOB) 128,00 142,00 341,00

Consumo
Aparente(1):

(ton) 29.526,00 29.351,00 23.797,00

Preços (2) : Beneficiado para 
filtração

(US$/ton) 373,00 387,00 283,00

Beneficiado para carga (US$/ton) 568,00 509,00 329,00
Preços (3) : Beneficiado para 

isolação
(US$/ton) 494,00 442,00 207,00

Fonte: DNPM 
Notas:  (1) Consumo Aparente = Produção + Importação - Exportação; 
            (2) Preço médio FOB/RN c/ICMS; 
            (3) Preço médio FOB/CE c/ICMS; 
            (P) Dados preliminares;
            (R) Revisado.

As importações efetivas de diatomita e seus derivados feitos pelo Brasil 

somaram, em volume, 16.837 toneladas no ano de 1999, sofrendo um decréscimo de 13,9% 

em relação ao ano anterior.
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Em 1999, as exportações brasileiras de diatomita e seus derivados tiveram um

acréscimo, em volume, de 142,0% (375 toneladas em 1998 para 907 toneladas em 1999). 

Estas exportações foram destinadas ao Paraguai (43,0%), Chile (39,0%), Uruguai (10,0%), 

Argentina (5,0%) e Bolívia (3,0%). 

O consumo aparente de diatomita e de seus derivados em 1999 sofreu uma

queda de 18,9% em relação ao ano anterior (29.351 toneladas em 1998 para 23.797 toneladas 

em 1999). O estado de São Paulo continua como o maior mercado consumidor de diatomita

beneficiada, destacando-se as indústrias de tintas e vernizes como principais consumidores de 

agente de carga, as indústrias de bebida e açúcar como consumidoras de agente filtrante e as 

industrias de cerâmica como grandes consumidoras de agente de isolação. 

As diatomitas estão sendo cada vez mais utilizadas no controle ambiental de 

regiões sujeitas a descargas de rejeitos industriais e de esgotos sanitários provenientes da 

ocupação urbana. Ridha et al. (1998) estudaram a remoção de íons Ag+ presentes em

efluentes industriais sobre uma variedade de diatomitas abundantes em solos da cadeia 

montanhosa de Rif, ao Norte de Marrocos. Eles verificaram que a uma concentração de 5,08 

mg/L o equilíbrio foi atingido após 30 minutos e para concentrações muito elevadas o 

equilíbrio ocorreu após 120 minutos. A capacidade de adsorção foi dependente da 

concentração inicial de metal e, quando esta foi elevada de 5 a 100 mg/L, a quantidade de 

metal adsorvida aumentou de 24,13 para 73,6 mg/L.

Melo (1989) estudou o processo de calcinação de algumas diatomitas do Rio 

Grande do Norte utilizando Na2CO3 e NaCl para utilização como auxiliar de filtração no 

refino de açúcar. A tabela 14 fornece as características químicas das diatomitas brutas obtidas 

em jazidas do estado do Rio Grande do Norte e que foram utilizadas durante sua fase

experimental.

TABELA 14. Características químicas das diatomitas brutas de jazidas

do Rio Grande do Norte (Melo, 1989). 

                        AMOSTRA 
  ENSAIO 

I II III IV

Perda ao Fogo 14,40 17,60 12,50 22,00
SiO2 82,50 79,70 82,70 72,70
Al2O3 2,60 2,10 3,80 1,90
Fe2O3 0,04 0,10 0,11 0,48
TiO2 0,03 0,08 0,10 0,08
CaO < 0,05 0,07 0,37 0,32
MgO < 0,06 0,05 0,10 0,15
Na2O 0,05 0,05 0,03 2,00
K2O < 0,03 < 0,03 < 0,05 0,11
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MnO < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
CuO < 0,07 < 0,07 < 0,07 < 0,07 

I- Jazida de Nísia Floresta 
II- Jazida de Canoa Quebrada 

III- Jazida de Cambito
IV- Jazida de Gaspar 

II.II.8- Seletividade 

O requisito primário para um processo de separação econômico é a utilização 

de um adsorvente com alta seletividade, capacidade e vida. A seletividade em um sistema de 

adsorção física pode depender das diferenças de equilíbrio ou cinética mas, a grande maioria

dos processos de separação por adsorção, depende da seletividade baseada no equilíbrio. Uma

seletividade cinética significante está em geral restrita a adsorventes tipo peneira molecular.

O fator de separação é definido como:

BA

BA
AB YY

XX
                                                            (2) 

Onde: XA é a fração molar do componente A na fase adsorvida, YA é a fração molar do 

componente A na fase fluida, XB é a fração molar do componente B na fase adsorvida e YB é a 

fração molar do componente B na fase fluida. 

O fator de separação definido desta forma é precisamente análogo a 

volatilidade relativa, que mede a facilidade com que um componente pode ser separado por 

destilação. A analogia é, contudo, puramente formal e não há relação quantitativa entre o fator 

de separação e a volatilidade relativa. Para dois dados componentes, a volatilidade relativa é 

fixada, enquanto o fator de separação varia dependendo do adsorvente. 

Nas peneiras moleculares o tamanho do poro é de dimensões moleculares,

portanto pequenas diferenças no tamanho e forma da molécula difusora podem conduzir a 

diferenças significantes na difusividade. No limite extremo, uma espécie (ou uma classe de 

compostos) pode ser excluída dos microporos, fornecendo uma separação altamente seletiva. 

Um grau de controle sobre a seletividade cinética de adsorventes tipo peneira 

molecular pode ser realizado por ajuste do tamanho do poro. O controle da seletividade de 

equilíbrio é geralmente realizado por ajuste do balanço das forças eletrostáticas e de van der 

Waals. Isto pode ser realizado por mudanças da natureza química da superfície e, em menor

extensão, por ajuste do tamanho do poro. Em adsorventes carbono a oxidação da superfície 
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oferece um eficiente caminho de introduzir polaridade na superfície, modificando a 

seletividade (Ruthven,1984, 1991; Cavalcante Jr., 1998). 

II.II.9 - Superfícies hidrofílicas e hidrofóbicas 

A água é uma molécula pequena e altamente polar sendo, como resultado da 

contribuição das forças eletrostáticas, fortemente adsorvida sobre uma superfície polar. 

Adsorventes polares tais como muitas zeólitas, sílica gel ou alumina ativada adsorvem água 

mais vigorosamente do que espécies orgânicas e, como resultado, tais adsorventes são 

denominados hidrofílicos. Em contraste, sobre uma superfície não polar, onde não há 

interação eletrostática, a água é fracamente retida e facilmente deslocada por orgânicos. Tais 

adsorventes, que são a única escolha prática para adsorção de orgânicos de soluções aquosas, 

são denominados hidrofóbicos (Ruthven, 1991).

II.II.10- Equilíbrio de adsorção 

Como qualquer outro equilíbrio de fases, a distribuição de um adsorbato entre 

as fases fluida e adsorvida é governada pelos princípios da termodinâmica. Dados de 

equilíbrio são normalmente apresentados na forma de isotermas, que são diagramas que 

mostram a variação da concentração de equilíbrio da fase adsorvida com a concentração da 

fase fluida (ou a pressão parcial) a uma temperatura fixa. A seguir são apresentados alguns 

modelos utilizados para representar o equilíbrio de adsorção monocomponente.

II.II.10.1– Obtenção de dados de equilíbrio em laboratório 

Para o projeto de uma unidade comercial ou para obter informações sobre um

determinado adsorvente, ensaios de equilíbrio em laboratório devem ser realizados. 

Dependendo dos dados que se deseja obter, podem ser realizados ensaios em leito fixo ou em

banho finito, conforme descrição a seguir. 

II.II.10.1.1 – Estudos em coluna 

O inconveniente e relativamente alto custo de continuamente transportar 

partículas sólidas, como requerido em operações em estado não estacionário, fazem mais
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econômico passar a mistura fluida a ser tratada através de um leito estacionário de adsorvente. 

Periodicamente, o adsorvente que compõe o leito torna-se “gasto” e deve ser regenerado ou 

substituído. A capacidade de adsorção de um leito fixo é estimada através de curvas 

denominadas curvas de ruptura ou curvas “breakthrough”. 

Considere uma solução binária, gasosa ou líquida, contendo um soluto a uma

concentração C0. O fluido deve ser passado continuamente no sentido descendente ou 

ascendente através de um leito de adsorvente relativamente profundo, inicialmente livre de 

adsorbato (Figura 3). 

A camada de sólido na entrada da coluna, em contato com a solução 

concentrada que esta entrando, primeiramente adsorve soluto de maneira rápida e efetiva, e a 

pequena quantidade de soluto que permanece na solução é totalmente removida pelas 

camadas de sólido mais baixas do leito. O efluente no final do leito é praticamente livre de 

soluto, e apresenta uma concentração Ca.

A distribuição de adsorbato no leito sólido é indicada na parte superior da 

Figura 3, em a, onde a densidade relativa de linhas horizontais no leito significa a indicação 

da concentração relativa do adsorbato. 

A camada superior do leito é praticamente saturada, e a maior parte da 

adsorção ocorre sobre uma relativamente estreita zona de adsorção, na qual a concentração 

muda rapidamente. Se a solução continua a fluir, a zona de adsorção move-se para baixo 

como uma onda, a uma taxa mais baixa do que a velocidade linear do fluido através do leito. 

Mais tarde, como indicado em b, aproximadamente metade do leito é saturada com soluto, 

mas a concentração do efluente Cb é ainda substancialmente zero.

Em c, a porção mais baixa da zona de adsorção acaba de alcançar o final do 

leito, e a concentração de soluto no efluente pela primeira vez eleva-se rapidamente para um

valor apreciável Cc. Diz-se que o sistema atingiu o ponto de ruptura.

A concentração de soluto no efluente sobe rapidamente se a zona de adsorção 

passa através do final do leito e, em d, atingiu substancialmente o valor inicial C0. O trecho da 

curva de concentração do efluente entre as posições c e d é denominada curva de ruptura. A

região onde grande parte das mudanças na concentração ocorre é chamada de zona de 

transferência de massa, e os limites são freqüentemente tomados como valores de C/C0 de 

0,05 até 0,95. 

Se a solução continua a fluir, pequena adsorção adicional ocorre, já que o leito 

está para todos os propósitos práticos inteiramente em equilíbrio com a solução de 

alimentação.
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A forma e o tempo de aparecimento da curva de ruptura influenciam muito no 

método de operação de um reator de leito fixo. As curvas têm geralmente a forma de S,

podendo ser íngremes ou achatadas e, em alguns casos, consideravelmente distorcidas. Se o 

processo de adsorção for infinitamente rápido, a curva de ruptura deve ser uma linha reta. A 

taxa real e o mecanismo do processo de adsorção, a natureza do equilíbrio de adsorção, a 

velocidade do fluido, a concentração de soluto na alimentação, e o comprimento do leito 

adsorvente (particularmente se a concentração de soluto na alimentação é alta) todos 

contribuem para a forma da curva produzida (Treybal, 1980). 

FIGURA 3. Curva de adsorção. 

Segundo Marra Júnior (1991) o método de análise das curvas de ruptura 

baseia-se em balanços materiais globais. O cálculo das áreas sobre a curva pode ser usada 

para a determinação da capacidade do leito, capacidade não utilizada, volume estequiométrico

e velocidade média do fronte. 

II.II.10.1.2 – Ensaios em banho finito 

Quando uma quantidade de adsorvente é colocada em contato com um fluido 

contendo o adsorvato, a adsorção ocorre até que o equilíbrio seja atingido. Nos ensaios em

banho finito (Figura 4) uma determinada quantidade de adsorvente (W) é misturada com um

certo volume (V) de uma solução de soluto com uma concentração inicial (C0).
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FIGURA 4. Ensaio em banho finito. 

A mistura adsorvente-solução é agitada e, após certo tempo de contato, a uma

dada temperatura, o equilíbrio é estabelecido. Diz-se que o equilíbrio é estabelecido quando a 

quantidade de adsorbato retida sobre o adsorvente está em equilíbrio com o restante livre na 

solução. A concentração final de soluto na solução é Ce e a massa de soluto adsorvida sobre a 

superfície do adsorvente por unidade de massa de adsorvente é q (Cooney, 1999). 

Um balanço de massa mostra que a quantidade de soluto adsorvida sobre o 

sólido deve ser igual à quantidade de soluto removida da solução ou, em termos matemáticos:

W

CCV
q e0     (3)

Se vários experimentos são realizados, variando a concentração da solução ou 

a massa de adsorvente, a uma temperatura constante, um gráfico da carga de soluto sobre o 

adsorvente (q) versus a concentração para os líquidos e gases (Ce) ou pressão parcial para os 

gases (p/p0) pode ser obtido. Esta representação gráfica é denominada isoterma de adsorção. 

II.II.10.2 - Classificação das isotermas de adsorção segundo Brunauer 

Com o aumento da concentração os efeitos de competição para os sítios da 

superfície e a interação entre as moléculas adsorvidas tornam-se importantes e a forma da 

isoterma torna-se mais complexa. As isotermas observadas experimentalmente foram

classificadas por Brunauer et al (1940) em cinco tipos diferentes (Figura 5). 
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FIGURA 5. Classificação das isotermas segundo Brunauer (I - V). 

  As isotermas do Tipo I são encontradas quando a adsorção é limitada, no 

máximo, a algumas camadas moleculares. A adsorção física que produz isotermas do tipo I 

indica a presença de microporos, ficando a superfície exposta, quase exclusivamente, dentro 

destes microporos, os quais, uma vez preenchidos com o adsorbato, deixam pequena ou 

nenhuma superfície externa para adsorção adicional. A quantidade adsorvida tende para um

valor limite quando C/C0 (p/p0)  1, dependendo do volume de microporos. Esta isoterma

representa também a adsorção química, caso em que o valor limite corresponde à formação de 

uma camada monomolecular adsorvida. 

  As isotermas do Tipo II (isotermas em forma de S ou sigmóide) são mais

freqüentemente encontradas quando a adsorção ocorre em sólidos não porosos ou 

macroporosos. O ponto de inflexão, ou joelho da isoterma, usualmente ocorre próximo a 

conclusão da primeira monocamada adsorvida e, com a elevação da pressão relativa, outras 

camadas são formadas.

  As isotermas do Tipo III são caracterizadas, principalmente, por calores de 

adsorção que são menores que o calor de liquefação do adsorbato. Assim, se o processo 

procede, a adsorção adicional que ocorre é facilitada, tendo em vista que a interação do 

adsorbato com a camada adsorvida é maior do que a interação com a superfície do adsorvente. 

A quantidade adsorvida, assim como no tipo II, tende para  quando C/C0 (p /p0)  1, 

correspondendo à adsorção em camadas múltiplas sobrepostas, e ocorre em sólidos não 

porosos ou macroporosos.

  As isotermas do Tipo IV e V estão aproximadamente relacionadas com as do 

tipo II e III quando o sólido apresenta mesoporos (2-50 nm), nos quais ocorre o fenômeno de 

condensação capilar. A quantidade adsorvida tende para um valor máximo finito, 

correspondendo ao enchimento completo dos capilares com adsorvido no estado líquido 
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(López-Delgado, Pérez e López, 1998; Robert, 1989; Figueiredo e Ribeiro, 1987; 

Basmadjian, 1997).

As isotermas dos tipos III e V são pouco freqüentes. O fenômeno de histerese 

nas isotermas de adsorção física está associado à condensação capilar em estruturas 

mesoporosas. Verifica-se que a curva de adsorção não coincide com a curva de dessorção, 

isto é, não há reversibilidade, como indicado para os casos IV e V (Figueiredo e Ribeiro, 

1987).

II.II.10.3 – Lei de Henry 

Normalmente a superfície dos adsorventes não é homogênea, fator que 

complica bastante a interpretação do fenômeno de adsorção. Para facilitar a interpretação 

destes fenômenos, faz-se a suposição de que a mesma é homogênea.

O equilíbrio de adsorção entre a fase gasosa e a camada adsorvida sobre a 

superfície do sólido é similar ao equilíbrio de um gás em um campo gravitacional, fazendo 

este último o papel das forças de adsorção, que diminuem rapidamente com a distância da 

superfície do adsorvente. 

Quando um gás é adsorvido, forma-se uma camada monomolecular de 

adsorção, sendo a espessura desta determinada pelo tamanho das moléculas do adsorbato e 

sua orientação junto à superfície. 

O equilíbrio de adsorção, de forma simplificada, pode ser considerado como

indicado na Figura 6: 

FIGURA 6. Complexo de adsorção. 

Se a superfície do adsorvente é lisa, a concentração da substância na camada

adsorvida, sobre a superfície do sólido, é igual em todas as partes. Se para a camada adsorvida 

tem-se uma concentração Ca e coeficiente de atividade a e para a fase gasosa tem-se uma

concentração Cg e coeficiente de atividade g, pela lei geral de distribuição temos que: 

K
C

C

gg

aa      (4)
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sendo K a constante de equilíbrio, que independe da concentração e é constante para uma

dada temperatura. Esta equação liga a concentração do adsorbato sobre o adsorvente com a 

concentração na fase volumétrica a uma dada temperatura e, por isto, é a equação de uma

isoterma de adsorção. 

Em geral os valores de a e g dependem da concentração, sendo este o motivo

da isoterma de adsorção ser expressa normalmente por uma curva. A baixas concentrações na 

fase gasosa (a pressões de até 1 atm) tem-se que g = 1, logo: 

a

g
a

g

aa
CK

CK
C

C
    (5)

No caso de adsorção forte, a concentração na camada superficial pode ser 

muito grande, de tal modo que a  1. Se os valores de Ca são pequenos a  1 e, neste caso, a 

concentração na camada superficial é diretamente proporcional a concentração do gás na fase 

volumétrica, tem-se então: 

ga CKC      (6)

Para os gases ideais, a concentração é igual a: 

RT

p
Cg      (7)

o que fornece: 

p
RT

K
Ca      (8)

A quantidade total de adsorbato (q), ou seja, a quantidade de adsorbato que se 

encontra no volume da camada adsorvida é dado por: 

aa CVq      (9)
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sVa      (10)

Com:

Va = volume de adsorção 

s = superfície específica 

 = espessura da camada adsorvida 

A concentração superficial ( ), quantidade de adsorbato por superfície de 

adsorvente é dada por: 

aC
s

q
     (11)

Substituindo as equações (6) e (8) em (9) obtém-se;

p
RT

K
VCKVq aga     (12)

Como a superfície do adsorvente e a espessura da camada de adsorção são 

constantes nas condições examinadas, o volume de adsorção será constante (Va = const.), 

conseqüentemente:

RT

K
V'Kcomp'Kq a    (13)

O que demonstra que para a adsorção física sobre uma superfície homogênea,

a concentrações suficientemente baixas, a isoterma pode aproximar-se a forma linear com

uma inclinação limite constante, conhecida como constante da lei de Henry (K’). 

A constante de Henry pode ser expressa em termos de pressão ou 

concentração. Da lei dos gases ideais, como p = c . R . T, temos que: 

TRCKpKq ''      (14)

TRKK '''      (15)
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CKq ''      (16)

onde q e C são expressos como moléculas ou moles por unidade de volume nas fases 

adsorvida e fluida. 

A lei de Henry corresponde fisicamente a uma situação no qual a fase 

adsorvida é tão diluída que não há competição para os sítios da superfície nem qualquer 

interação significante entre as moléculas adsorvidas (Cavalcante Jr., 1998; Ruthven, 1984). 

II.II.10.4 - Modelo de Langmuir 

Quando uma solução entra em contato com um adsorvente, após um

determinado período de tempo, o equilíbrio é atingido. Neste estado de equilíbrio a taxa de 

moléculas que adsorvem no sólido é igual a das que deixam a superfície, ou seja, o conceito 

de equilíbrio não implica que a adsorção e a dessorção pararam de ocorrer, mas que elas são 

iguais, fazendo com que apareça uma “rede de adsorção”. 

O desenvolvimento do modelo de Langmuir baseia-se em quatro suposições, 

que são (Atkins, 1994; Cooney,1999): 

1- É assumido que a adsorção ocorre em um número definido de sítios da superfície;

2- Cada sítio pode abrigar somente uma molécula (cobertura monocamada);

3- A energia de adsorção, ou seja, a força de ligação gerada entre a superfície e as 

moléculas de adsorbato, é igual para todos os sítios. 

4- Não existem forças de interação entre moléculas adsorvidas adjacentes, o que implica

que a habilidade de uma molécula adsorver em um dado sítio é independente da 

ocupação dos sítios vizinhos. 

Devido o número de sítios por unidade de peso ser fixo, a adsorção pode 

ocorrer até que a condição de equilíbrio seja atingida. Isto geralmente corresponde à condição 

de uma completa cobertura monocamadadas das espécies adsorvidas sobre a superfície do 

sólido.

Se a taxa de adsorção é suposta proporcional a concentração de soluto no 

fluido (Ce) e a fração de área superficial do adsorvente que está desocupada é (1 - ), onde 

corresponde a fração de superfície coberta (cobertura superficial), temos:
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1CKadsorçãodeTaxa e    (17)

onde K é uma constante. A suposição de homogeneidade dos sítios de superfície significa que 

K tem o mesmo valor para todos os sítios. O fato de somente uma camada monomolecular

adsorvida significa que a taxa de adsorção é proporcional a (1 - ), ou seja, a adsorção deve 

terminar quando  = 1. 

A taxa de dessorção é suposta como proporcional à quantidade de soluto sobre 

a superfície, conseqüentemente:

'KdessorçãodeTaxa    (18) 

onde K’ é outra constante. Equacionando as duas taxas dadas, obtemos:

'
e K1CK     (19)

ou,

e

e

e
'

e

Cb1

Cb

CKK

CK
    (20)

onde b = K / K’ (constante relacionada com a energia de adsorção). É usualmente preferível 

trabalhar em termos de quantidade de adsorção q (quantidade de soluto adsorvida por unidade 

de massa de adsorvente), podemos escrever: 

e

em

e

e

m Cb1

Cqb
q

Cb1

Cb

q

q
   (21)

onde qm é a capacidade máxima que pode ser atingida. Fisicamente qm representa a 

concentração das espécies adsorvidas sobre a superfície quando uma completa cobertura 

monocamada é atingida. 

A isoterma de Langmuir na forma adimensional pode ser escrita como:

xr1r

x
Y     (22)

onde x corresponde a razão entre Ce e Cref (concentração máxima na fase fluida) e Y é igual a 

razão entre qe e qm (concentração máxima na fase sólida) e r é denominado fator de 

separação, sendo definido como:
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x1YY1xr    (23)

Para a isoterma de Langmuir este valor pode ser definido como:

0Cb1

1
r      (24)

onde C0 é a concentração inicial da solução e b é a constante de Langmuir. Estes parâmetros

indicam a forma da isoterma de acordo com a Tabela 1 [Ngah e Liang, 1999]. 

TABELA 15. Forma da isoterma de acordo com o fator de separação. 

Valor de r Tipo de isoterma

r > 1 Desfavorável

r = 1 Linear

0 < r <1 Favorável

r = 0 Irreversível

O modelo clássico de Langmuir é o modelo teórico mais simples utilizado para 

representar o processo de adsorção em monocamada. As isotermas do tipo I são normalmente

representadas por este modelo (Cavalcante Jr., 1998; Ruthven, 1984, 1991; Atkins, 1994; 

Cooney,1999).

II.II.10.5 - Isoterma de Freundlich 

Freqüentemente, a melhor representação teórica para os dados obtidos 

experimentalmente para adsorção em fase líquida, é feita pelo modelo de Freundlich, dada 

por:

n
1

eCKq            (n  1,0)                                                (25) 

onde K e n são constantes de equilíbrio adimensionais características do sistema em

consideração.

A equação de Freundlich não pode ser reduzida, a baixas concentrações, a lei 

de Henry, contudo, ela sempre fornece uma boa aproximação sobre uma vasta faixa de 

condições. Esta forma da equação pode ser explicada como resultante da heterogeneidade 

energética da superfície (Ruthven, 1991; Glastone, 1966; Atkins, 1994; Cooney, 1999). 
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II.II.10.6 - Modelo BET (Brunauer, Emmett e Teller) 

Tendo em vista que muitos dos adsorventes utilizados na prática são sólidos 

porosos, Brunauer, Emmett e Teller (1938) desenvolveram um modelo que considerava a 

adsorção em multicamadas e a partir deste modelo extraíram a capacidade monocamada e, 

conseqüentemente, a área superficial específica, sendo a mais utilizada técnica para medida

deste parâmetro.

O modelo BET é baseado nas seguintes suposições: 

1- Cada molécula na primeira camada adsorvida é considerada como fornecedora de um

“sítio” para a segunda camada e subseqüentes; 

2- As moléculas na segunda camada e subseqüentes, que estão em contato com outras 

moléculas de adsorbato, comportam-se essencialmente como líquido saturado; 

3- A entalpia da primeira camada é a entalpia de adsorção; 

4- A entalpia das camadas subseqüentes é considerada igual à própria entalpia de 

vaporização.

A seguir é apresentada a equação que representa a isoterma de equilíbrio BET: 

0monm p

p
zcom

zc11z1

zc

V

V

q

q
                                   (26) 

onde: V é o volume adsorvido a uma pressão p, qm representa a cobertura da primeira camada,

p0 é a pressão de saturação do adsorbato na temperatura do sistema, Vmon é o volume

correspondente à cobertura monocamada e c é uma constante que é grande, quando a entalpia 

de dessorção para uma monocamada é grande comparada com a entalpia de vaporização do 

adsorbato líquido. 

A isoterma de BET eleva-se indefinidamente se a pressão aumenta porque não 

há limite para a quantidade de material que pode condensar quando a cobertura multicamada

ocorrer.

A equação de BET na forma linearizada é dada por: 

monmon Vc

z1c

Vc

1

Vz1

z
    (27)
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Se for traçada uma curva de 
Vz1

z
 versus z obtemos uma linha reta onde a 

inclinação é 
monVc

1c
 e o ponto de interseção com o eixo das ordenadas fornece c Vmon.

Conhecendo o valor de Vmon a superfície do sólido pode ser calculada através da expressão: 

M

NaV
S mon     (28)

Onde a é a área de uma molécula adsorvida, N é o número de Avogrado (6,02 x 1023) e M é o 

volume molar. Como Vmon é expresso em cm3 por g de adsorvente e que a superfície recoberta 

por uma molécula de N2 corresponde a 15,8 Å (valor proposto em 1953), a superfície 

específica em m2 / g é dada por (Robert, 1989; Atkins, 1994; Ruthven, 1984): 

monV25,4S      (29)

II.II.11- Termodinâmica da adsorção 

A termodinâmica para o estudo do equilíbrio é bastante geral e pode ser 

aplicada a adsorção da mesma maneira que a qualquer outro equilíbrio de fases. Para isto 

supõe-se que a camada adsorvida é tratada como uma fase distinta, no sentido termodinâmico.

É possível adotar duas perspectivas diferentes na aplicação dos princípios 

termodinâmicos para o equilíbrio da adsorção. A primeira é que a camada superficial,

constituída do adsorvente mais o adsorbato, pode ser considerada como uma única fase, tendo 

as propriedades gerais da solução. Alternativamente, o adsorvente pode ser visto como

termodinamicamente inerte se suas propriedades geométricas e termodinâmicas podem ser 

consideradas como independentes da pressão e da temperatura da camada gasosa 

circunvizinha e da concentração de moléculas adsorvidas. Sob estas condições, as moléculas

adsorvidas podem ser consideradas como uma fase distinta e, o efeito do adsorvente, limita-se

a criação do campo de forças. 

Seja qual for o ponto de vista adotado para a fase adsorvida, a condição para o 

equilíbrio entre a fase adsorvida e a fase gasosa ambiente é dada por: 

gs      (30)
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onde s é o potencial químico na fase sólida e g é o potencial químico na fase gasosa. Esta 

relação (Eq. 17) é também aplicável quando a adsorção ocorre de uma fase líquida, tendo em

vista que, no equilíbrio, os potenciais químicos das espécies adsorvidas nas três fases devem

ser iguais. Assumindo uma fase vapor ideal, podemos escrever: 

o
o
ggs p

p
lnTR     (31)

onde g
o é o potencial químico padrão da fase vapor, isto é, o potencial químico a uma

pressão de referência po. Diferenciando a uma concentração da fase adsorvida constante (q) e 

aplicando a relação de Gibbs-Helmholtz 2THTT  obtém-se:

q
2

o

g

2

S

T

pln
R

T

H

T

H
    (32)

2
S

2

Sg

2

S

o

g

q TR

H

TR

HH

TR

HH

T

pln
   (33)

como para uma fase vapor ideal a entalpia molar parcial  é independente da composição e 

idêntica a entalpia molar , o valor da mudança de entalpia é dada por  , 

que, muitas vezes, é referida como calor isostérico de adsorção. Os valores de  e 

o

gH

gH SgS HHH

SH SH

são, geralmente, funções da concentração da fase adsorvida q. 

Se a diferença na capacidade calorífica do adsorbato na fases adsorvida e 

vapor pode ser negligenciada,  é independente da temperatura e a Equação (33) pode ser 

integrada diretamente, fornecendo: 

SH

TR

H
tetanconspln S     (34)

Assumindo que a aproximação acima relativa à capacidade calorífica é válida, 

o gráfico de ln p x 1/T pode fornecer uma isostera de inclinação (- HS).

A variação na entalpia ( HS) é também o calor que pode ser transferido ao 

ambiente, sob condições isotérmicas e isobáricas, quando uma quantidade diferencial de 

adsorbato passa da fase vapor para a fase adsorvida.

Da definição de entalpia tem-se, para uma fase vapor ideal: 
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TRUVPUH ggg     (35)

onde Ug corresponde à energia interna molar na fase gasosa e, como o volume da fase 

adsorvida é irrelevante quando comparado com o vapor, tem-se:

TRUUH,HU SgSSS    (36)

como , da Eq. 30, no equilíbrio, obtém-se:STH

T

HH
SS gS

gS      (37)

A entropia molar parcial de uma fase vapor ideal é dada por: 

o
o
gg

p

p
lnRSS      (38)

onde  é a entropia molar da fase vapor no estado padrão a pressão po
gS o. A entropia molar

parcial da fase adsorvida pode ser calculada diretamente de uma isoterma de equilíbrio 

experimental através de (Ruthven, 1984): 

o

gSo
gS

p

p
lnR

T

HH
SS    (39)

Os parâmetros termodinâmicos podem ser calculados usando as isotermas de 

Langmuir quando os valores da constante de Langmuir (b) se comportam linearmente com a 

temperatura.

Valores positivos do calor de adsorção ( Ho) indicam que o processo de 

adsorção é de natureza endotérmica e valores negativos de Go, que diminuem com a 

elevação da temperatura, indicam que o fenômeno foi espontâneo e que esta espontaneidade 

aumenta com a temperatura.

Valores positivos da entropia ( So) refletem a afinidade do material adsorvente 

com relação ao adsorbato e sugerem algumas mudanças estruturais no adsorbato e adsorvente 

(Ajmal et al. 1998, Sun e Shi, 1998; Gupta, 1998; Namasivayam e Senthilkumar, 1998; 

López-Delgado, Pérez e López, 1998). 
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de adsorção diminui à medida que aumenta a quantidade adsorvida. Isto significa que a 

superfície não é homogênea e que os centros mais ativos são ocupados em primeiro lugar.

II.II.12- Processo de dessorção 

O processo de dessorção, ou eluição, é aquele em que as espécies moleculares

ou atômicas que estavam presas ao sólido deixam esta superfície e passam para a fase fluida 

ambiente. O solvente da dessorção é o eluente, e o canal efluente contendo o soluto 

dessorvido e o solvente eluente é o eluato.

Teoricamente, a uma mesma temperatura, as curvas de adsorção e dessorção 

deveriam se sobrepor. Quando este fenômeno não ocorre, diz-se que houve uma histerese. 

Segundo Robert (1989) o fenômeno de histerese está geralmente associado com a 

condensação capilar. A adsorção ocorre sobre as paredes dos poros até que, a partir de uma

certa espessura de filme, a condensação capilar acontece. Quando o poro está preenchido a 

isoterma de adsorção está concluída. A dessorção deve ocorrer, evidentemente, a partir dos 

meniscos existentes nos poros cheios, devendo-se baixar a pressão para promover este 

fenômeno.

Segundo Volesky (1990) o processo de adsorção de metais, o qual resulta na 

imobilização do metal sobre o sólido, deve ser seguido por um ciclo que deve resultar na 

liberação do mesmo, de forma concentrada. Esta parte do processo é baseada na eluição do 

metal por um pequeno volume de uma solução apropriada, que deve regenerar o adsorvente 

para sua subseqüente utilização. 

Em geral, a solução eluente deve ser tal que efetivamente separe as ligações, 

removendo o metal depositado no adsorvente. O objetivo é remover o metal na menor

quantidade possível de eluente, sem danificar a capacidade do adsorvente, tornando-o capaz 

de ser reutilizado em múltiplos ciclos de adsorção/dessorção. 

A razão sólido-líquido (S / L) é sempre utilizada para expressar a eficiência do 

eluente. O sólido representa a quantidade de adsorvente (em peso) e o líquido representa a 

quantidade de eluente aplicada (em peso). Altos valores de S /L são desejáveis para uma

completa eluição. 
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II- ESTADO DA ARTE 

PARTE III

 TRATAMENTO DE EFLUENTES CONTENDO METAIS PESADOS 

UTILIZANDO MICROEMULSÕES 

II.III.1- Introdução 

Nos últimos vinte e cinco anos as microemulsões têm sido o enfoque de muitas

pesquisas no meio científico devido sua importância em muitas aplicações, que incluem:

recuperação de óleos, combustão, cosméticos, produtos farmacêuticos, agricultura, 

lubrificação, alimentação, catálise enzimática, reações orgânicas e bio-orgânicas, síntese 

química de nanopartículas, etc. (Paul e Moulik, 1997). 

Os sistemas microemulsionados, devido as suas propriedades, vêm também

despontando como meio de separação eficiente na extração por solvente, já encontrando 

utilização em processos de separação de compostos biológicos (proteínas) e complexos

metálicos.

O processo de recuperação de metais pesados por microemulsões vem sendo 

estudado pelos laboratórios de Tecnologia de Tensoativos e Operações Unitárias e sua 

aplicação tem demonstrado grande eficiência. A seguir faremos um breve estudo das 

microemulsões e sua utilização na recuperação de íons metálicos.
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II.III.2- Microemulsões 

Segundo Paul e Moulik (1997) o antigo conceito de que água e óleo não se 

misturam tem sofrido modificações. Se alguma energia, na forma de agitação ou outro 

mecanismo, é adicionada a um sistema de óleo e água, uma dispersão muito instável resulta, a 

qual, rapidamente, retorna ao estado nativo se o sistema é deixado em repouso. 

A adição de um terceiro componente pode diminuir ou aumentar a solubilidade 

mútua de dois líquidos parcialmente miscíveis. Se este terceiro componente for um

tensoativo, ele reduz a tensão interfacial entre os líquidos imiscíveis, tornando-os capazes de 

dispersar um no outro. 

O termo microemulsão ( E) foi introduzido para descrever os sistemas

identificados por Hoar e Schulman (1943). Misturando-se adequadamente água, um

hidrocarboneto hidrofóbico (óleo) e componentes anfifílicos apropriados, fluidos 

macroscopicamente homogêneos podem ser formados sem que seja necessário adicionar uma

quantidade substancial de trabalho (Schulman e Roberts, 1982). Estes meios são líquidos 

multicomponentes que possuem grande estabilidade, baixa viscosidade aparente 

(aproximadamente 10 cP) e geralmente são opticamente transparentes e isotrópicos (Clause et

al. 1987; Prince, 1977; Scriven, 1982). 

  Segundo Wennerström et al. (1997) o estudo das microemulsões tem resultado 

em uma detalhada compreensão das propriedades dos filmes de tensoativos. Durante os anos 

60 muitos cientistas desta área estudaram as propriedades das fases volumétricas, o que 

resultou em um melhor entendimento das propriedades moleculares destes filmes.

As microemulsões representam um estado intermediário entre as soluções 

micelares e as verdadeiras emulsões. Segundo Moulik e Paul (1998) nas microemulsões o 

tamanho médio das partículas está compreendido entre 5 – 100 nm, sendo naturalmente

polidispersas, com este parâmetro diminuindo à medida que diminui o tamanho da gotícula. 

As microemulsões são fisicoquimicamente diferenciadas das macroemulsões

(normalmente chamadas emulsões), sendo, na última, o tamanho da partícula maior que 0,1 

m, o que confere as emulsões uma cor branco–leitosa e ausência de transparência, a 

estabilidade é menor e a manutenção é limitada. Faz-se necessário que sejam feitas ocasionais 

homogeneização-agitação para prevenir que as macroemulsões quebrem (separação de fases) 

(Shahidzadeh et al., 1999). 
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O cotensoativo é uma molécula não iônica, associada ao tensoativo iônico, 

cuja função é ajudar na estabilização do sistema. Na maioria dos casos pode-se utilizar um

álcool, apesar das aminas e ácidos orgânicos desempenharem o mesmo papel. 

Recentemente apareceu a possibilidade de substituir a água nos sistemas a 

quatro constituintes por outros solventes polares estruturados, como o glicerol, etilenoglicol, 

propilenoglicol, formamida e outras amidas (Paul e Moulik, 1997). 

Friberg e Bothorel (1987) descreveram sistemas não aquosos onde a água foi 

substituída por etileno glicol ou glicerol. Nestes dois casos, a viscosidade dos sistemas foi

muita elevada, não conferindo, como no caso da formamida, propriedades semelhantes aos 

sistemas aquosos. 

II.III.3- Estrutura das microemulsões 

As microemulsões, em função da sua composição, podem apresentar diversos 

tipos estruturais. Schulman e Roberts (1982) propuseram um sistema que se adapta as 

formações contínuas em óleo ou em água. Assim como as macroemulsões, elas são do tipo 

óleo em água (O/W) e água em óleo (W/O) e podem ser invertidas de uma forma a outra por 

adição de uma das fases ou mudança na temperatura.

Texter (2000) afirmou que as transformações das microestruturas são guiadas 

por mudanças nas variáveis extensivas do sistema, também chamadas variáveis de campo, que 

são: temperatura, fração volumétrica da fase dispersa ou potencial químico. O interesse na 

transição das microestruturas está usualmente associado a mudanças drásticas nas 

propriedades de transporte, incluindo o transporte de carga, íons e espécies moleculares.

Segundo Schelly (1997) o tipo de estrutura realmente formada em uma solução 

de moléculas tensoativas depende da natureza dos componentes (tensoativo, solvente e outros 

possíveis componentes) e das condições termodinâmicas (composição, temperatura, pressão e 

a presença de um campo de forças). 

Nas formulações ricas em óleo, a fase dispersa é formada por micelas inversas, 

aproximadamente esféricas. Estes agregados são constituídos de um coração aquoso rodeado 

por um filme monomolecular contendo moléculas de tensoativo e cotensoativo, tendo em

volta um meio contínuo constituído de óleo. A Figura 7 mostra uma representação ilustrativa 

das micelas e microemulsões.
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monomolecular contendo moléculas de tensoativo e cotensoativo, tendo em volta um meio

contínuo aquoso. 

O modelo descrito por Schulman e Roberts (1982) não se aplica as soluções 

contendo iguais proporções de óleo e água. Nestes casos, estruturas bicontínuas, ou seja, 

contínuas em água e óleo, são esperadas (Leite, 1995; Rosano, Cavalo e Lyons., 1987). 

Em todos os casos as moléculas anfifílicas residem na região interfacial entre 

os domínios dos dois líquidos. Através da incorporação de quantidades macroscópicas de 

tensoativos o sistema pode tornar-se anisotrópico e líquido cristalino devido à geração de 

algumas estruturas globulares ou tubulares (Paul e Moulik, 1997). 

FIGURA 7. Representação ilustrativa das micelas e microemulsões

(Moulik e Paul, 1998). 

As formações bicontínuas são constituídas por camadas de óleo e água 

intercaladas. A função do tensoativo é separar as partes contínuas em óleo e água em um

caminho termodinamicamente estável. 

Segundo Watarai (1997) diagramas de fase isotérmicos para sistemas contendo 

três ou quatro constituintes podem representar a região de uma fase microemulsão de baixa 

viscosidade, isotrópica e transparente, juntamente com uma fase líquida cristalina ou uma fase 

lamelar, conforme ilustrado na Figura 8. 
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Segundo Moulik e Paul (1998) a elucidação da estrutura interna da 

microemulsão, embora importante, pode ser bastante complexa, exigindo a utilização de 

técnicas físicas sofisticadas, tais como: difração de raios-X de pequeno ângulo, difração de 

nêutrons de pequeno ângulo, difração de luz dinâmica (ou lazer), microscopia de transmissão

eletrônica, ressonância magnética nuclear, etc. Outros métodos como condutância, 

viscosidade, absorção ultra-sônica, condutividade térmica, birrefringência elétrica, 

espectroscopia de infravermelho, etc., podem também ser utilizadas. 

FIGURA 8. Representação esquemática em um diagrama ternário do sistema SDS - 1-butanol 

– água – heptano a uma razão tensoativo/cotensoativo de 0,5 (Watarai, 1997). 

II.III.4- Sistemas Winsor 

Os sistemas multifásicos contendo microemulsões foram primeiramente

descritos por Winsor. Existem três possibilidades de equilíbrio de fases para estes sistemas,

dependendo da composição, temperatura e salinidade. Os sistemas bifásicos, chamados

Winsor I e Winsor II correspondem, respectivamente, a uma microemulsão óleo em água 

coexistindo com uma fase óleo e uma microemulsão água em óleo em equilíbrio com uma

fase aquosa em excesso. O sistema Winsor III é formado quando o tensoativo concentra-se 

em uma fase intermediária, a qual coexiste com uma fase aquosa e uma oleosa. Os sistemas

Winsor III e Winsor II têm sido empregados como meio de extração por solvente de íons 
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metálicos e substâncias biológicas (Watarai, 1997). A Figura 9 ilustra os sistemas descritos 

por Winsor.

FIGURA 9. Classificação de Winsor para sistemas microemulsionados.
Winsor I  estado bifásico para uma microemulsão em equilíbrio com uma fase orgânica. 
Winsor II  estado bifásico para uma microemulsão em equilíbrio com uma fase aquosa. 
Winsor III  sistema trifásico com uma fase microemulsão intermediária em equilíbrio com
uma fase superior oleosa e uma fase inferior aquosa. 
Winsor IV  sistema  monofásico, em escala macroscópica, constituído por uma fase única. 

No caso dos sistemas a quatro constituintes, os domínios de existência dos 

equilíbrios de Winsor podem também ser determinados em função da salinidade e da 

temperatura (Watarai, 1997). 

Os sistemas trifásicos (W III) fornecem tensões interfaciais muito baixas entre 

a microemulsão e as fases aquosa e orgânica. Pode-se recuperar o óleo de depósitos naturais 

de petróleo, através da introdução de uma microemulsão, de maneira que seja formado um

sistema Winsor III (Friberg e Bothorel, 1987). 

O estudo dos meios microemulsionados tem crescido bastante, especialmente

no que diz respeito ao reconhecimento de sua estrutura, propriedades e áreas de aplicações. 

Para a perfeita compreensão das microemulsões faz-se necessário um estudo de algumas de 

suas propriedades. 

II.III.5- Propriedades das microemulsões 

O estudo das propriedades físicas das microemulsões é de suma importância

para quem utiliza estes tipos de sistemas, principalmente por capacitar o reconhecimento de 

sua presença e entender que medidas podem ser tomadas para modificar o seu comportamento

em nosso benefício. 
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  A difusão da luz consiste na difração dos raios luminosos que atravessam as 

microemulsões. Isto ocorre por terem as partículas de colóide diâmetro médio maior que o 

comprimento de onda do feixe de luz incidente (Canals, 1968). 

  A birrefringência é um fenômeno de dispersão de luz e, é estudada 

separadamente, por requerer uma fonte de luz polarizada e alguma instrumentação para 

observá-la. O estudo deste fenômeno é uma das ferramentas utilizadas para explicar o que 

acontece quando um sistema microemulsão inverte do tipo W/O para O/W passando pelo 

estágio de gel viscoelástico (Prince, 1977). 

As propriedades macroscópicas das formações microemulsionadas como a 

condutividade elétrica e viscosidade, estão sempre relacionadas com as microestruturas

presentes no fluido. A viscosidade das soluções diluídas de tensoativos iônicos e não iônicos 

pode ser usada para obter informações sobre a forma, tamanho e hidratação das micelas

(Moulik e Paul, 1998). 

  A condutância iônica nas microemulsões óleo em água (O/W), água em óleo 

(W/O) e bicontínuas pode ser bastante diferente. Este parâmetro é semelhante a um meio

aquoso normal nas microemulsões (O/W), bastante baixo nos sistemas (W/O) e bastante 

elevado em condições bicontínuas (Moulik e Paul, 1998). 

As microemulsões diferem das emulsões devido a sua resistência a 

sedimentação. Nas primeiras a simples mistura dos constituintes fornece soluções altamente

estáveis enquanto os sistemas emulsionados necessitam de um agente estabilizador. 

Um aumento na salinidade ou temperatura diminui a solubilidade dos 

componentes orgânicos em água aumentando a separação de fases, que resulta em uma

transição de Winsor I  Winsor III  Winsor II (Watarai, 1997). 

II.III.6- Diagramas de fases 

Os sistemas microemulsionados formados por três ou mais constituintes 

podem ser representados em diagramas onde, de acordo com as proporções de cada um, pode-

se delimitar a região de microemulsão.

Os diagramas ternários (Figura 10) representam diretamente sistemas

microemulsionados formados por três componentes, ou seja, água, óleo e tensoativo. 

Sua representação é feita em um diagrama triangular onde cada constituinte 

puro ocupa um vértice do triângulo. 
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FIGURA 10. Diagrama ternário indicando a região de microemulsão em um

 sistema formado por três constituintes.

 Os diagramas de fase quaternários (Figura 11), ou seja, fase aquosa (salina 

ou não), fase orgânica, tensoativo e cotensoativo necessitam de uma representação tetraédrica, 

onde cada vértice representa um componente puro. Estas representações tridimensionais são 

de difícil construção, visualização e interpretação e, como alternativa, são usados diagramas

de fase pseudoternários. 

FIGURA 11. Representação da região de microemulsão em um sistema 

 formado por quatro contituintes. 

Os diagramas pseudoternários (Figura 12) são de fácil uso. Os componentes

são agrupados e supõe-se que formam pseudoconstituintes puros. Empregam-se normalmente

as seguintes relações: 
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1- Relação água-tensoativo constante. 

2- Relação tensoativo-cotensoativo constante. 

A primeira relação é mais utilizada em estudos de difusão de luz e a segunda 

relação é utilizada quando se deseja estudar o comportamento das fases da microemulsão.

FIGURA 12. Diagrama pseudoternário com relação tensoativo/cotensoativo constante. 

No interior do domínio monofásico de um diagrama pseudoternário, pode-se delimitar

várias zonas. Isto pode ser visto na Figura 13. 

Zona A - Microemulsão contínua em água com micelas óleo-em-água.
Zona B - Microemulsão contínua em óleo com micelas água-em-óleo.
Zona C - Microemulsão apresentando estrutura bicontínua. 
Zona D - Microemulsão rica em tensoativo, provavelmente apresentando estruturas 

   lamelares.
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FIGURA 13. Diferentes zonas do diagrama pseudoternário de um sistema
 a quatro constituintes. 

II.III.7- Inversão de fases 

O processo de inversão de fases, ou seja, a passagem da microemulsão de uma

estrutura a outra, foi bastante estudado através de análises de viscosidade, ressonância 

magnética nuclear e condutividade elétrica. 

Pode-se obter uma transição de fases: 

1- Por modificação da temperatura para os sistemas com tensoativos não iônicos; 

2- Por um aumento da salinidade em sistemas iônicos; 

3- Por modificação da relação tensoativo-cotensoativo. 

Muitos exemplos têm demonstrado o grande efeito da salinidade sobre os 

diagramas de fases e a estrutura das microemulsões. Aumentando a salinidade de um sistema

constituído de água, sal, cotensoativo, tensoativo e óleo haverá uma mudança no 

comportamento de fases de Winsor I  Winsor III  Winsor II (Guéring e Lindman, 1985; 

Watarai, 1997). A Figura 14 representa as mudanças nas frações volumétricas de cada fase em

uma mistura de água e óleo contendo quantidades finitas de tensoativo em função da 

temperatura e da salinidade. 

FIGURA 14. Representação das mudanças nas frações volumétricas de cada fase em uma

mistura de água e óleo contendo quantidades finitas de tensoativo. A região intermediária

corresponde a microemulsão (Watarai, 1997). 
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II.III.8- Parâmetros que influenciam o comportamento das microemulsões

Para formar uma microemulsão pelo menos três ingredientes são necessários: 

um solvente polar (água), um solvente apolar (óleo) e o tensoativo. Como as microemulsões

somente ocorrem sob certas condições, faz-se necessário entender a influência que alguns 

fatores exercem sobre suas propriedades. 

  A escolha do tensoativo vai depender do sistema que se deseja obter. Para a 

obtenção de um sistema microemulsionado W/O deve-se escolher um tensoativo mais

hidrofóbico, enquanto para os sistemas O/W o tensoativo deve ter características hidrofílicas.

  O cotensoativo é uma molécula não iônica associada ao tensoativo iônico, 

utilizada com a função de ajudar na estabilização do sistema. Ele deve ser pouco solúvel no 

óleo e na água e deve dissolver apenas quantidades pequenas do tensoativo. Normalmente

utiliza-se um álcool, embora as aminas e ácidos orgânicos desempenhem o mesmo papel. 

O efeito do comprimento da cadeia carbônica de álcoois alifáticos nas regiões 

de microemulsão é bastante significativo. Quanto maior a cadeia do álcool menor a região de 

microemulsão (Leite, 1995; Barros Neto, 1996). 

Em um sistema microemulsionado constituído por água salina, um solvente 

apolar (óleo), um tensoativo iônico e um cotensoativo o aumento da salinidade ocasiona a 

inversão de fases. Em um diagrama pseudoternário, se a quantidade de sal aumenta da 

esquerda para a direita, a baixos valores de salinidade a camada microemulsão é uma solução 

contínua em água em equilíbrio com uma fase oleosa (Winsor I) e a altas salinidades ela é 

uma solução contínua em óleo em equilíbrio com uma fase aquosa (Winsor II) (Figura 15). A 

valores intermediários, a microemulsão é capaz de englobar quantidades iguais de óleo e 

água, ocasionando um sistema trifásico (Winsor III) (Watarai, 1997). 

Esta transição é verificada porque a adição de um sal diminui a hidrofilia do 

tensoativo, ao mesmo tempo em que aumenta sua afinidade pelo óleo. As microemulsões

contendo tensoativos não-iônicos são pouco sensíveis a variações de salinidade (Barros Neto, 

1996; Kahlweit e Strey, 1987). 
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FIGURA 15. Evolução dos sistemas Winsor em função da variação da temperatura,

salinidade e concentração de cotensoativo. 

  A temperatura muda as propriedades do filme de tensoativo, resultando em

mudanças estruturais (Figura 15). Para tensoativos não iônicos, a baixas temperaturas

gotículas de óleo na microemulsão são formadas (Winsor I). Um aumento na temperatura

conduz a uma gradual formação de uma fase bicontínua (Winsor III) que, a temperaturas mais

elevadas, transforma-se em uma microemulsão com gotículas de água (Winsor II). Para 

tensoativos iônicos o aumento da temperatura ocasiona uma maior solubilidade do tensoativo, 

elevando a solubilidade da água na microemulsão, conduzindo a uma transição W II  W III 

 W I (Wennerström et al., 1997; Barros Neto, 1996). 

II.III.9- Recuperação de metais pesados por microemulsões e tensoativos 

As microemulsões são bastante utilizadas devido a sua capacidade de 

solubilizar dois líquidos de polaridades diferentes, reduzir a tensão superficial e produzir uma

grande área interfacial entre a fase contínua e a fase dispersa (Ramos, 1996). 

Devido sua versatilidade as microemulsões têm encontrado aplicação na 

indústria de tintas, recuperação de metais preciosos, tecnologias avançadas de combustíveis,

cosméticos, reações fotoquímicas e de polimerização, liberação de medicamentos e aplicações 

biomédicas. Elas também podem ser empregadas na agricultura, preparações farmacêuticas

(para a dispersão uniforme dos princípios ativos) e na indústria alimentícia.

As primeiras aplicações ocorreram na área petrolífera, onde microemulsões

eram injetadas em depósitos naturais com o objetivo de extrair o óleo. Posteriormente
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ocorreram as que exploravam sua capacidade solubilizadora. O sangue artificial, as ceras 

líquidas, lubrificantes de motores, determinados produtos farmacêuticos, solubilização de 

enzimas, são alguns dos exemplos que se enquadram neste contexto. Finalmente vieram as 

aplicações explorando a sua superfície interfacial, temos como exemplo desta aplicação a 

extração de metais em soluções aquosas. 

Segundo Watarai (1997) as microemulsões possuem propriedades sem igual 

como meio de separação, destacando-se as estruturas bicontínuas ou esféricas, alta capacidade 

de solubilização e rápida coalescência e dinâmica de reseparação das estruturas. As 

microemulsões podem ser utilizadas como solvente constituído de uma única pseudofase 

(Winsor IV) ou solvente constituído de duas fases, uma fase microemulsão e uma fase aquosa 

ou orgânica (Winsor II ou Winsor I). 

Em uma única pseudofase, microemulsão W/O ou O/W, a partição e a 

adsorção interfacial de um soluto nos sistemas micro-heterogêneos são responsáveis pela 

reatividade química e os mecanismos de separação. As estruturas nanométricas (micelas)

fornecem uma área interfacial específica extraordinária aos sistemas microemulsionados, o 

que faz com que a adsorção interfacial na superfície das microgotículas se torne um fator 

significante na capacidade de solubilização. 

A extração de íons metálicos presentes em uma fase aquosa, utilizando como

solvente uma microemulsão em fase orgânica (W/O), ou sistemas Winsor II, é sempre

bastante eficaz por acelerar a extração e elevar o potencial de recuperação. A elevação da taxa 

de extração é explicada pelo aumento da área interfacial facilitando o transporte dos íons 

metálicos da fase aquosa para a fase orgânica (Watarai, 1997). 

Com os sistemas micelares nenhuma agitação mecânica ou processo de 

separação de fases é necessário. A velocidade de complexação do metal diminui quando a 

hidrofobicidade do agente complexante aumenta. Os tensoativos aniônicos aceleram este 

processo de transferência, enquanto os não iônicos e catiônicos retardam fortemente

(Szymanowski, 1996; Szymanowski e Tondre, 1994). 

Burban, He e Cussler (1995) descreveram a síntese de materiais microporosos

obtidos pela polimerização da fase orgânica de uma microemulsão bicontínua. Por fornecer 

uma região bicontínua grande, foi utilizado como tensoativo o brometo de didodecil-dimetil-

amônio. A síntese foi efetuada em quatro passos, a saber: 

1- Formação da microemulsão contendo o monômero metilmetacrilato e etilenoglicol 

dimetacrilato.
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2- Polimerização do monômero na microemulsão bicontínua. 

3- Remoção dos componentes não polimerizados utilizando um solvente que retirasse 

todos os componentes, exceto o polímero.

4- Remoção do solvente por secagem a vácuo ou supercrítica. 

O material obtido mostrou uma área superficial superior a 70 m2/g. As 

estruturas de 17 Å, características da microemulsão original, foram mantidas durante a 

polimerização e destruídas quando o tensoativo era extraído e o sólido seco, gerando poros 

superiores a 250 Å. 

Yang, Burban e Cussler (1995) sintetizaram terpolímeros reticulados de alil-

acetil-cetona, 2-hidroxietilmetacrilato e etilenoglicol na fase orgânica de uma microemulsão

bicontínua estabilizada com brometo de didodecil-dimetil-amônio, visando sua utilização na 

remoção de cobre. O material resultante mostrou acentuada porosidade, com área superficial 

superior a 58 m2/g e vasta distribuição de tamanho de poro. A capacidade observada para 

estas novas resinas foi bastante baixa (0,07 meq/g), muito inferior que a fração de 5 meq/g

obtida para resinas convencionais não seletivas, o que demonstrou que as estruturas presentes 

na microemulsão (40 Å) foram preservadas durante a polimerização e destruídas após a 

extração do tensoativo (400 Å). 

  Leite (1995) estudou o processo de remoção de cromo de efluentes de 

curtumes utilizando microemulsões. Visando desenvolver o sistema que melhor se adaptasse 

ao processo de extração foram testados tensoativos obtidos a partir dos seguintes óleos: coco, 

babaçu, mamona e de sementes de maracujá. Após a seleção do tensoativo (óleo de coco 

saponificado) foram estudados alguns parâmetros que influenciavam no comportamento do 

sistema, tais como: natureza do cotensoativo, razão C/T, salinidade e presença do cromo (III). 

O processo mostrou ser bastante efetivo, removendo até 99 % do cromo presente no efluente 

industrial.

Barros Neto (1996) estudou a extração de cobre por microemulsões utilizando 

tensoativos obtidos de matérias primas regionais. Para obter o melhor rendimento foram

avaliados alguns parâmetros que influenciaram no rendimento do processo. Após a escolha 

dos constituintes do sistema microemulsionado e das melhores condições operacionais foi 

aplicado um modelo de pseudofases, com base termodinâmica e parâmetros empíricos, para 

predizer a composição dos constituintes em cada fase e a fração das mesmas. Foram obtidos 

percentuais superiores a 99 % e, após o processo de reextração, o metal foi concentrado em

uma fase aquosa com concentração de até 10 vezes superior a inicial. 
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  Moura (1997) realizou estudos objetivando a recuperação de cromo de 

efluentes de curtumes através de um processo de extração/reextração utilizando 

microemulsões. O processo foi estudado em escala semi-piloto (extrator Morris) utilizando o 

sistema microemulsionado desenvolvido por Leite (1995). Os ensaios foram realizados 

seguindo um planejamento experimental 23 e os resultados obtidos foram analisados através 

de métodos estatísticos visando à otimização dos seguintes parâmetros: vazão total, 

velocidade de agitação e taxa de solvente. Os resultados obtidos, após a otimização,

demonstraram que o processo foi eficiente com relação ao cromo, obtendo-se percentuais de 

reextração superiores a 95 %. 

Forte (1998) estudou o processo de remoção de cromo, cobre, ferro, manganês,

níquel e chumbo utilizando o sistema micoemulsionado composto por: óleo de coco 

saponificado (tensoativo), n-butanol (cotensoativo), querosene (fase óleo) e fase aquosa 

constituída de água salina (2 % NaCl) contendo o metal em estudo. A temperatura foi mantida

constante para todos os ensaios (27  1ºC) e a razão C/T foi igual a 4. A extração foi realizada 

em um só estágio (Winsor II) e forneceu percentuais de extração superiores a 98 % para todos 

os metais. A reextração foi realizada utilizando HCl (8M) como agente eluente. 

Malakul, Srinivasan e Wang (1998) utilizaram alquildiamina, Duomeen-T

(DT), e cetil-benzil-dimetil-amônio (CBDA) como compostos orgânicos para modificação de 

superfícies de argilas. Estes agentes modificantes catiônicos substituem íons metálicos nativos 

nos sítios de troca da argila base (montmorilonita e hectorita) convertendo sua superfície para 

fortemente hidrofóbica. Eles concluíram que os complexos argilosos modificados por 

tensoativos foram bastante efetivos em processos de remoção de metais pesados de soluções 

aquosas. Suas capacidades de adsorção para metais como o Cu e Cd são comparáveis a de 

resinas quelantes disponíveis no comércio. Estudos de dessorção mostraram que o adsorvente 

pode ser eficientemente regenerado, tornando-o capaz de ser utilizado em múltiplos ciclos. 

Appleton, Cox e Rus-Romero (1999) utilizaram uma argila mineral,

montmorilonita sódica, na qual os seguintes extratantes comerciais líquido-líquido foram

impregnados: DEHPA, Versatic 10, Acorga M5640 e Kelex 100. Primeiramente a argila foi 

conduzida à forma homoiônica utilizando como cátions de substituição o Cu2+, Ca2+, TMA+

(tetrametilamônio) e HDTA+ (hexadeciltrimetilamônio). As argilas homoiônicas foram

impregnadas com os extratantes e utilizadas para remover cobre e níquel de soluções aquosas 

diluídas. Os resultados mostraram um significativo aumento na quantidade de metal adsorvido 

quando comparado com o somatório das capacidades do extratante com a da argila. 
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Brejza e Ortiz (2000) estudaram o processo de remoção de Al (III) e Zn (II) de 

soluções aquosas utilizando duas microemulsões água-em-óleo (H2O + Men+ + DEHPA (di 

(2-etilhexil) ácido fosfórico) + NaDBS (dodecilsulfato de sódio) + n-butanol + querosene e 

H2O + Men+ + NaDBS + n-butanol + querosene). A extração de Al (III) foi aumentada por um

fator de aproximadamente 10 com relação a sistemas convencionais contendo apenas o 

DEHPA. Para o Zn (II) a extração por microemulsão foi menor que para sistemas contendo 

unicamente o DEHPA. A extração por uma microemulsão sem DEHPA mostrou que a 

solubilização do íon metálico no meio microemulsionado não foi relevante no mecanismo de 

extração, tornando a complexação do metal com o DEHPA o passo essencial. 

II- ESTADO DA ARTE 
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 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL DE MISTURAS

REDE DE SCHEFFÉ 

II.IV.1 - Introdução

Segundo Jenson e Jeffreys (1992) quase toda ciência aplicada consiste da 

execução de experimentos e interpretação de resultados. Isto pode ser feito quantitativamente,

tomando-se medidas precisas de um sistema de variáveis que são, subseqüentemente,

analisados e correlacionados ou, qualitativamente, por investigação do comportamento geral 

do sistema em termos da influência de uma variável em outra. O primeiro método é sempre

desejável e, se a investigação quantitativa for realizada, torna-se importante introduzir 

princípios matemáticos desde os primeiros estágios da pesquisa visando à obtenção do 

modelo ideal que irá fornecer a equação matemática que descreve o sistema.

Para a resolução de um problema muitas estratégias são possíveis. Todas estas 

estratégias não têm a mesma eficiência e, portanto, critérios de otimização podem ser 

utilizados para encontrar a melhor estratégia. A seguir será feita uma breve descrição de 

alguns planejamentos experimentais de misturas cuja escolha de aplicação depende das 

condições impostas ao domínio experimental.

II.IV.2 – Caracterização de uma mistura 

As propriedades de uma mistura dependem geralmente de sua composição, sendo 

freqüente expressar as variações de uma propriedade em função das proporções dos diversos 

constituintes. Seja uma mistura a k constituintes e x1, x2, ....., xk suas proporções e Y a 

propriedade de interesse. O problema posiciona-se, freqüentemente, na composição que deve 

ser dada à mistura para que Y satisfaça uma determinada especificação.

A primeira alternativa consiste em realizar diferentes misturas e as testar até 

que alguma responda ao problema. Faz-se necessário realizar outras misturas de composições

vizinhas para observar dentro de quais medidas pode-se fazer variar as composições sem sair 

das especificações. 

Uma outra alternativa, mais segura e geralmente mais econômica em número

de ensaios a fazer, consiste em traduzir as variações de Y em função da composição da 

mistura por uma relação Y = f (xi). Esta relação deverá ser válida, ou seja, traduzir fielmente
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as variações de Y em função dos xi , e o mais simples possível, pois o número de misturas a 

realizar cresce com a complexidade da relação. Quando se dispõe desta equação, o traçado 

das curvas de isorespostas fornece a região das misturas conforme a especificação (Sado e 

Sado, 1991). 

Qualquer mistura a k constituintes pode ser representada por um ponto. Se a 

mistura é binária k é igual a 2 (Figura 16). 

FIGURA 16. Representação gráfica de uma mistura binária. 

Todo ponto M do segmento AB é representativo de uma mistura binária: 

- Em A, o constituinte A está só na mistura.

- Em B o constituinte B está só na mistura.

- Em M, x1 é a proporção de A e x2 a proporção de B, tal que: 

x1 = MB/AB                 e                    x2 = MA/AB 

A variação de composição de uma mistura a três constituintes é mostrada na 

Figura 17. Todo ponto do triângulo ABC é representativo de uma mistura ternária. O 

constituinte puro A será representado no vértice A, o mesmo para os outros constituintes. 

Sobre o nível BC serão representadas as misturas que não contém o constituinte A. 

As propriedades do triângulo eqüilátero asseguram que para todo ponto M no 

interior do triângulo, a soma dos segmentos Mx1 + Mx2 + Mx3 é igual ao comprimento do 

lado do triângulo. 

FIGURA 17. Representação gráfica de uma mistura ternária. 
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Quando a mistura é quaternária k é igual a 4. A variação da composição de 

uma mistura a quatro constituintes é feita em um tetraedro regular (Figura 18). 

FIGURA 18. Tetraedro regular para a representação gráfica de uma mistura

quaternária.

II.IV.3- Modelos 

Para traduzir as variações de uma propriedade Y em função da composição de 

uma mistura, deve-se escolher o modelo que melhor represente o sistema em estudo, levando-

se em conta que a seguinte relação deve ser sempre respeitada: 

1
i

ix      (40)

Essa relação traduz que o somatório das composições de todos os constituintes 

de uma mistura representa a totalidade desta mistura. O tipo de equação que irá descrever o 

processo (algébrica, diferencial, exponencial, etc.) depende do sistema sob investigação e dos 

detalhes do modelo. Se, para um determinado sistema, o modelo é simples, a equação poderá 

ser elementar e, se for mais refinado, a equação deverá ser mais complicada. Os modelos

polinomiais representam sempre a primeira escolha para a representação de um sistema. O 

modelo linear é aquele que fornece como resposta (Y) uma equação linear em n variáveis que 

é expressa da seguinte forma:

Y = a1x1 + a2x2 +....... + akxk     (41)
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Onde a1, a2, ..., ak são parâmetros a serem determinados para a representação de um sistema e 

x1, x2,...., xk são as variáveis (composição do ponto especificado). A forma geral de um

modelo do 2º grau é: 

Y = a1x1 + a2x2 +....... + akxk +  aij xi xj    (42)

E há k (k + 1)/2 coeficientes do modelo a determinar; o número de misturas a 

fazer é pelo menos igual aos membros da equação, ou mesmo superior, desde que se deseje 

dispor de um modelo preditivo e testar sua validade (Sado e Sado, 1991; Barros Neto, 1996). 

II.IV.4 – Diferentes tipos de planos de mistura 

Os planos ótimos de mistura permitem selecionar as misturas a testar de forma

a obter as melhores estimativas dos coeficientes ai e aij. Existem diferentes tipos de planos, 

conforme as restrições as quais são submetidas às composições xi.

- Planos do tipo I: 0  xi  1, não existem restrições. 

- Planos do tipo II: xi  li, existência de um limite inferior li.

- Planos do tipo III: li  xi  ui , existência de dois limites li e ui.

- Planos do tipo IV: , caso das soluções onde x1
2

xx
k

i
i 1 é o solvente. 

II.IV.4.1- Planos de mistura do tipo I 

Os planos do tipo I são aqueles em que todos os pontos que respeitam a relação 

 pertencem ao domínio experimental.1
i

ix

II.IV.4.1.1 - Rede de Scheffé 

Scheffé observou que, para as misturas a k constituintes, deve-se usar os xi

dentro da série 0, 1/n, 2/n, ......, n/n, com n inteiro. Existem tantas combinações e misturas

diferentes quanto coeficientes dentro do modelo polinomial de grau n com k constituintes. 

As diferentes misturas assim obtidas formam uma rede de Scheffé {k, n}. A 

Figura 19 mostra algumas redes habituais. 
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FIGURA 19. Exemplos de rede de Scheffé. 

Deve-se proceder da seguinte forma para selecionar as misturas a testar e obter 

as melhores estimativas dos coeficientes ai e aij:

- Faz-se a hipótese de um modelo linear e, em seguida, realizam-se as misturas

da rede de Scheffé correspondente {k, 1} e faz-se o cálculo dos coeficientes do modelo.

- Testa-se a validade do modelo realizando uma ou mais misturas no interior do 

domínio. Se a validade é aceita, o problema está resolvido. 

- Se a validade não é aceita, faz-se a hipótese do modelo de 2º grau, realizam-se

as misturas para completar a rede {k, 2} e calculam-se os coeficientes do modelo. A 

validade é testada como no item anterior. 

É importante observar que uma rede de Scheffé comporta a quantidade de pontos 

quanto de coeficientes a determinar. Os coeficientes são soluções de um sistema de Cramer,

ou seja, a mesma quantidade de equações independentes quanto de incógnitas. O modelo

obtido passa exatamente pelos pontos da rede de Scheffé, sendo necessário testar sua validade 

em outros pontos do domínio.

Após a obtenção do modelo que representa o sistema deve-se construir as 

curvas de isorespostas. As redes de Scheffé que foram descritas cobriram o domínio

experimental. O conhecimento das respostas nestes pontos do domínio conduz a uma
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isodensidade de informação, sendo este o objetivo da investigação (Sado e Sado, 1991; Barros 

Neto, 1996). 

II.IV.4.2- Planos de mistura do tipo II 

Os planos do tipo II são os que xi  li. As restrições do tipo xi  li são 

encontradas muito freqüentemente. Em formulações, por exemplo, estima-se sempre que um

teor mínimo de um determinado constituinte i seja necessário para conferir à mistura uma

propriedade digna de um interesse comercial. O domínio das misturas possíveis (Figura 20) 

parte das seguintes relações: 

 xi = 1 

x1  l1

x2  l2

x3  l3

FIGURA 20. Domínio das misturas possíveis quando cada constituinte tem uma taxa 

limite inferior.

As misturas a estudar devem situar-se na fronteira ou no interior do domínio

autorizado. Pode-se então utilizar um plano de Scheffé dentro do domínio permitido.

Se o domínio é suficientemente reduzido, é muito provável que o modelo

quadrático seja válido e que a rede de Scheffé seja bem adaptada. 

Seja uma mistura a k constituintes em proporções reais, x1 , x2 , .... , xk e x’1 , 

x’2 , .... , x’k , suas coordenadas correspondentes dentro da rede de Scheffé. Para saber quais 

proporções de cada constituinte devem ser utilizadas, o experimentador deve conhecer os xi.

A relação que liga os x’i aos xi é dada por: 
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i

ii
i l

lx
x

1
'

     (43)

II.IV.4.3 - Planos de mistura do tipo III 

Os planos de mistura tipo III são aqueles em que li  xi  ui (Figura 21). Por 

exemplo, é preciso ter xi  li para perceber um efeito significativo do constituinte i sobre as 

propriedades da mistura porém é preciso ter xi  ui por razões de custo. Estes são os mais

freqüentes e difíceis. 

FIGURA 21. Domínio das possíveis misturas quando existe um limite inferior l e um

limite superior u. 

A introdução das restrições duplas tem em geral como efeito à modificação da 

forma do domínio experimental. É possível perceber que a forma do domínio e o número de 

vértices dependem dos limites li e ui. As redes de Scheffé não são mais utilizáveis e deve-se 

procurar o plano ótimo de misturas.

II.IV.4.4 – Planos de mistura do tipo IV 

Os planos do tipo IV são aqueles onde . Este é o caso das soluções 

onde o constituinte 1 é o solvente e os constituintes 2, ..., k são os solutos presentes a baixas 

concentrações e submissos a duplos limites do tipo l

k

i
ii xx

2

i  xi  ui.

O solvente será ajustado de maneira a respeitar a condição  xi = 1 e as variações 

de xi serão consideradas como relativamente baixas para que a responsabilidade das variações 
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de propriedades da solução não lhe sejam atribuídas. As misturas são dispostas segundo um

plano fatorial (completo ou fracionário) sendo cada soluto considerado como um fator 

independente e fixo ao nível – 1, concentração li, e ao nível + 1, concentração ui.

Se uma mistura contém 3 constituintes A, B e C, cada um variando a um nível 

superior (+1) e um nível inferior (-1) e deseja-se medir uma determinada propriedade da 

mistura (Y) pode-se utilizar um plano fatorial 23. Deve-se realizar todas as possíveis 

combinações para obter o número de ensaios necessário, conforme as Tabelas 16 e 17. 

TABELA 16. Fatores e níveis de um plano fatorial 23.

NÍVEIS

VARIÁVEL Superior Inferior

A + -

B + -

C + -

TABELA 17. Combinações possíveis com as variáveis A, B e C. 

ENSAIO A B C PROPRIEDADE (Y)

1 - - - Y1

2 + - - Y2

3 - + - Y3

4 + + - Y4

5 - - + Y5

6 + - + Y6

7 - + + Y7

8 + + + Y8

A partir da matriz experimental pode-se calcular os efeitos, isto é, a mudança na 

resposta obtida quando uma variável é alterada e as outras mantidas constantes, as interações 

a dois fatores (A x B, A x C e B x C) e a interação a três fatores (A x B x C) (Box, Hunter e 

Hunter, 1978; Moura, 1997). 
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III- METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

III.1 – Introdução 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos empregados para a obtenção 

das soluções de metais, tensoativo, sistemas microemulsionados e dados experimentais

relevantes para a compreensão do processo de remoção de íons metálicos por adsorventes 

impregnados com microemulsão. Resolveu-se estudar principalmente a remoção do cromo

por adsorção devido à presença do mesmo nos efluentes dos curtumes da região. 

A técnica analítica para a determinação da concentração de metais nas 

soluções, espectrofotometria de absorção atômica, será também apresentada, dando enfoque 

às condições operacionais para os metais em estudo. 

III.2 – Reagentes 

Os produtos químicos utilizados durante os procedimentos experimentais

foram de grau analítico, com exceção do óleo de coco (produção regional) e do querosene 

(Petrobrás – composição química: hidrocarbonetos parafínicos - mínimo 70%, 

Hidrocarbonetos aromáticos - máximo 20% e hidrocarbonetos olefínicos - máximo 5%; 

densidade 1 g/cm3; viscosidade 2.7 Cst a 20 ºC; destilação: 150–300 ºC a 760 mm Hg), e 

foram utilizados sem prévia purificação. A Tabela 18 fornece a composição percentual dos 

ácidos graxos presentes no óleo de coco (Carvalho, 1992). 

TABELA 18 . Composição dos ácidos graxos presentes no óleo de coco (Carvalho, 1992). 

Ácido Graxo %
Octanóico (C8) 7,6
Decanóico (C10) 7,3
Láurico (C12) 48,2
Mirístico (C14) 16,6
Palmítico (C16) 8,0
Esteárico (C18) 3,8
Oléico (C18) 5,0
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Linoleico (C18) 2,5

III.3 – Equipamentos 

Na Tabela 19 são citados os principais equipamentos utilizados durante os 

procedimentos experimentais, bem como, o fabricante, modelo e o emprego principal. 

TABELA 19. Equipamentos utilizados durante os procedimentos experimentais.

EQUIPAMENTO FABRICANTE MODELO UTILIZAÇÃO
pHmetro Tecnal TEC - 2 Ajuste de pH das soluções 

Peneiras tipo “tyler” Telastem Granutest Análise granulométrica
Balança analítica Marte AL - 200 Pesagem de reagentes e 

adsorventes
Estufa Marconi MA - 033 Secagem de material e de 

adsorventes
Manta aquecedora Quimis Q – 321A.25 Obtenção do tensoativo 

Espectrofotômetro de 
absorção atômica

VARIAN SpectrAA-10
PLUS

Concentrações de metais das 
soluções

Agitadores magnéticos
com aquecimento

Fanen M - 258 Obtenção da microemulsão e 
de soluções 

Banho Dubnoff Tecnal TE - 053 Ensaios em banho finito 

III.4 – Obtenção do tensoativo 

Com base em estudos realizados por Leite (1995) utilizou-se como tensoativo, 

durante toda a etapa experimental, o óleo de coco saponificado (OCS). A seguir são descritos 

os métodos empregados para a obtenção dos índices de saponificação e obtenção do 

tensoativo do óleo de coco. 

III.4.1 – Índice de saponificação de Kosttstorfer 

Este índice indica a quantidade de hidróxido de potássio (KOH), em

miligramas, requerida para saponificar 1 g do óleo utilizado (Morreto e Fett, 1989). 

A determinação do ISK é feita colocando-se em refluxo, durante 1 hora, 2 g do 

óleo em estudo com uma solução alcoólica de KOH (4 %). Após a completa saponificação 

deixa-se esfriar e titula-se com ácido clorídrico a 0,5 N, utilizando-se como indicador a 

fenoftaleina. Deve-se preparar um branco com todos os reativos exceto a amostra. O ISK é 

obtido por: 
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A

KOHHClHClAB
K P

EqxFxNxVV
IS   (44) 

onde:

VA – volume de HCl (0,5 N) gasto na titulação da amostra

VB – volume de HCl (0,5 N) gasto na titulação do branco 

NHCl – normalidade do HCl 

FHCl – fator de padronização do ácido clorídrico 

EqKOH – equivalente grama do KOH (56 g / mol)

PA – peso da amostra em gramas

Através da determinação deste valor pode-se calcular a quantidade de 

hidróxido de sódio (NaOH), em gramas, necessária para saponificar a mesma quantidade de 

óleo através da Equação (45). 

1000xEqEqxISIS KOHNaOHKNaOH   (45) 

onde:

ISNaOH – índice de saponificação do NaOH 

EqNaOH – equivalente grama do NaOH (40 g / mol)

Para o óleo de coco utilizado para a obtenção do tensoativo empregado no 

sistema microemulsionado obteve-se os seguintes valores: 

3
NaOH

K

10x68,161IS

36,226IS

III.4.2 – Obtenção do sabão de coco 

Para a obtenção do tensoativo utilizou-se óleo de coco de produção regional e 

seguiu-se a seguinte metodologia:

1- Em um balão de fundo redondo (500 mL) adicionaram-se 100 g de óleo de coco. 

2- Dissolveu-se 16,17 g de NaOH em 80 mL de água destilada e juntou-se ao conteúdo 

do balão. 

Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura

 Julho/2001 



96

3- Adicionam-se 300 mL de álcool etílico. 

4- Acoplou-se o balão a um condensador de refluxo e manteve-se em aquecimento em

uma manta durante 2 horas. 

5- Levou-se o conteúdo do balão a um becker e manteve-se em um agitador mecânico

com aquecimento (80 ºC) com o propósito de evaporar o álcool em excesso e 

promover a cristalização do sabão. 

6- Após a formação de uma pasta consistente levou-se a estufa (40 ºC) e, quando seco, 

pulverizou-se.

O tensoativo obtido foi mantido em dessecador para evitar a rehidratação e a 

possível alteração do produto. 

III.5 – Determinação da região de microemulsão 

Como o sistema utilizado para a obtenção da microemulsão foi composto por 

quatro constituintes, manteve-se a relação cotensoativo/tensoativo (matéria ativa) constante 

para que a representação pudesse ser feita em um triângulo eqüilátero. 

Inicialmente determinou-se o ponto de solubilidade máxima da matéria ativa na 

solução aquosa (Figura 22). Para a determinação deste ponto pesa-se em um recipiente uma

determinada quantidade de matéria ativa e mantém-se o sistema a temperatura constante em

um banho termostatizado. Titula-se com solução aquosa até que a solução mude de aspecto, 

passando de turva a límpida. Pesa-se o recipiente para obter a massa de água adicionada. 

Para a construção do diagrama toma-se um ponto constituído de matéria ativa e 

solução aquosa contendo 10% a mais de solução aquosa que o ponto S, que será denominado

ponto de titulação (T). Esta microemulsão deve ser feita em maior volume pois será utilizada 

para titular misturas de C/T – óleo e água – óleo. 

A titulação é feita adicionando-se a microemulsão aos sistemas até que se 

tornem límpidos. Efetua-se a pesagem do recipiente com o propósito de obter a quantidade de 

solução titulante adicionada. Os pontos do diagrama correspondentes aos limites da região de 

microemulsão são obtidos através de balanços de massa.

Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura

 Julho/2001 



97

FIGURA 22. Diagrama pseudoternário mostrando os pontos de solubilização (S) e titulação 

(T) e as misturas C/T – óleo e água – óleo que serão tituladas para a obtenção da região de 

microemulsão.

III.6 – Adsorventes 

Os adsorventes empregados durante a etapa experimental foram a diatomita,

quitosana, terra fuller e carvão ativo e foram utilizados “como recebidos” ou “modificados

por microemulsão”.

III.6.1 – Quitosana 

A quitosana é um polissacarídeo natural obtido a partir da hidrólise da quitina. 

Este material foi gentilmente cedido pela Universidade Federal do Ceará – Parque de 

Desenvolvimento Tecnológico do Ceará (PADETEC), sendo obtido da carapaça de artrópodes 

(lagosta, camarão, etc.). Durante todo o procedimento experimental foi utilizada a mesma

amostra de quitosana. 

III.6.2 – Diatomita 
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A diatomita, também conhecida como terra diatomácea, é um material de 

origem sedimentar, constituído de esqueletos fósseis (carapaças ou frústulas) de algas 

microscópicas que se depositam no fundo de oceanos e lagos formando extensos depósitos. 

A diatomita utilizada, procedente do município Ceará–Mirim, Rio Grande do 

Norte, foi calcinada a 980 ºC e em seguida triturada em moinho de bolas. A composição

química da diatomita bruta é mostrada na Tabela 20. 

TABELA 20. Composição química da diatomita utilizada (Melo, 1989). 

ENSAIO RESULTADO (%)
Perda ao Fogo 22,00
SiO2 72,70
Al2O3 1,90
Fe2O3 0,48
TiO2 0,08
CaO 0,32
MgO 0,15
Na2O 2,00
K2O 0,11
MnO < 0,05
CuO < 0,07

III.6.3 – Terra fuller 

A amostra de terra fuller ativada, produzida pela Engelhard, com nome

comercial Filtrol 24TM, foi cedida pela Petrobrás. As Tabelas 21 e 22 fornecem a 

caracterização desse adsorvente, realizada nos laboratórios do CENPES (Silva, 2000). 

TABELA 21. Propriedades da argila ativada Filtrol 24TM (Silva, 2000). 

PROPRIEDADE RESULTADO TÉCNICA

Volume de macro e mesoporos 0,2727 cm3/g até 79 Å Porosimetria c/ mercúrio

Densidade real 1,6592 g/cm3 Picnometria líquida c/ água 

Densidade aparente 1,1424 g/cm3 Picnometria líquida 

Fração de vazios 31,147 % Picnometria líquida 

Diâmetro médio da partícula 0,5685 mm Distribuição granulométrica

Área superficial 392,2431 m2/g Método BET
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TABELA 22. Composição da argila ativada Filtrol 24TM determinada por fluorescência de 

raios-X (Silva, 2000). 

SUBSTÂNCIA TEOR (%)
Óxido de silício 79,70
Óxido de alumínio 12,90
Óxido de magnésio 4,53
Óxido de ferro III 1,22
Óxido de cálcio 1,03
Óxido de titânio IV 0,34
Óxido de potássio 0,13
Óxido de manganês III 0,06
Óxido de bário < 0,16 
Óxido de sódio < 0,16 
Óxido de fósforo V < 0,01 

III.6.4 – Carvão ativo 

O carvão ativo empregado no experimento para a escolha do adsorvente que 

melhor se adaptava ao processo de adsorção foi fornecido pela Reagen, apresentando as 

seguintes características: em pó, descorante, purificado, 1 % de solúveis em água, 0,25 % de 

cloretos (Cl), 0,20 % de sulfatos (SO4) e 0,01 % de ferro (Fe). 

III.6.5 – Análise Granulométrica 

A análise granulométrica das amostras de adsorvente “como recebidas” foram

realizadas em um conjunto de peneiras do tipo “tyler”. Tomou-se para a terra fuller amostra

de 250 g e para os outros adsorventes amostras de 20 g (diatomita, quitosana e carvão ativo) e 

fez-se passar por peneiras cuja abertura da malha variou de 14 a 400 mesh. A quantidade 

retida em cada peneira foi obtida por balanço de massa.

III.7– Tratamento superficial com microemulsão 
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Cada amostra do adsorvente “modificado por microemulsão” foi preparada 

utilizando 10 g do adsorvente e 20 mL da microemulsão. A amostra foi agitada e logo após 

foi levada a estufa para secagem. Foram realizados ensaios variando a composição da 

microemulsão, o tempo de secagem da microemulsão sobre o adsorvente e a temperatura de 

secagem para verificar a influência destes parâmetros no processo de remoção de íons 

metálicos. O volume utilizado (20 mL) foi o menor requerido para que a amostra pudesse ser 

completamente molhada.

Todos os ensaios utilizaram, para a obtenção do sistema microemulsionado, o 

óleo de coco saponificado (tensoativo), álcool isoamílico ou butílico (cotensoativo), água 

destilada (fase aquosa) e querosene (fase óleo). 

III.8– Balanço de massa após o tratamento superficial 

Para verificar a quantidade de material retido sobre o adsorvente calculou-se 

inicialmente a densidade da microemulsão. Após a obtenção deste valor verificou-se que 20 

mL correspondiam a 17 g de microemulsão.

Pesou-se em um becker 1,7 g de sabão de coco, 4,25 g de querosene, 4,25 g de 

água e 6,8 g de álcool isoamílico. Agitou-se para que a microemulsão fosse formada.

Adicionou-se 10 g do adsorvente e levou-se a estufa durante 48 horas a 65 ºC. Calculou-se 

através da variação de peso antes e após a secagem a quantidade de material retida sobre o 

adsorvente.

III.9 – Soluções padrões e sintéticas de metais pesados 

As soluções sintéticas contendo o cromo, cobre ou níquel ou a mistura dos três 

metais foram preparadas em água destilada (2 % NaCl). Exceto nos ensaios em que se 

desejava obter informações sobre a influência da concentração, pH e presença de NaCl na 

solução, manteve-se a solução sintética de sulfato de cromo a uma concentração próxima a 

1,5 g.L-1, pH  3,5 e 2% NaCl, visando simular o efluente do curtume.

Pesou-se, de acordo com a concentração requerida para cada experimento, as 

quantidades de sulfato de cromo (Cr2(SO4)3. n H2O – Riedel – 99% P.A.), sulfato de cobre 

(CuSO4. 5 H2O – Vetec – 98% P.A.) e/ou sulfato de níquel (NiSO4. 6 H2O – Vetec – 99% 

P.A.) e dissolveu-se na solução salina. As concentrações foram obtidas por espectrofotometria
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de absorção atômica e, quando requerido, o pH das soluções foi ajustado usando HNO3 (1N) 

ou NaOH (1N). 

As soluções padrões de dicromato de potássio (K2Cr2O7 – ECIBRA –  99,5 - 

100% P.A., 500 mg.L-1), sulfato de cobre (1000 mg.L-1) e sulfato de níquel (500 mg.L-1)

foram preparadas em água destilada e armazenadas em frascos âmbar.

III.10 – Determinação das concentrações de metais por absorção atômica 

A concentração de metal presente na fase aquosa foi determinada através de 

análises de espectrofotometria de absorção atômica (EAA) utilizando um equipamento

VARIAN – SpectrAA – 10 PLUS. 

As amostras foram preparadas utilizando um fator de diluição apropriado ou 

lidas sem diluição, desde que suas concentrações estivessem dentro da curva de calibração. 

Estas curvas eram traçadas utilizando cinco concentrações diferentes obtidas através da 

diluição das soluções padrões. 

A exatidão da leitura é determinada pela proximidade dos valores encontrados 

experimentalmente com os designados como teóricos. Sendo um método comparativo, a 

qualidade dos padrões é de considerável influência na precisão dos dados obtidos. 

O método de espectrofotometria de absorção atômica sugere, para que a análise 

seja mais precisa, que o equipamento seja “zerado”. Utilizou-se em todos os ensaios água 

destilada para este propósito. 

Na análise de EAA a amostra é aspirada para uma chama e em seguida 

atomizada. A solução do elemento em estudo é vaporizada na chama e dispõe-se 

uniformemente em gotículas, constituindo o que se pode chamar de aerossol (Gonçalves, 

1990; APHA, AWWA e WEF, 1995). 

As fontes utilizadas para a obtenção das linhas de emissão foram lâmpadas de 

cátodo-oco de cada metal em estudo. Os componentes ativos são o cátodo feito ou revestido 

do elemento a ser analisado e um ânodo constituído por um fio metálico. Uma das razões que 

contribuem para o largo emprego destas lâmpadas é sua estabilidade, o que representa um

aumento na reprodutibilidade do método.

Para a leitura do cromo, cobre e níquel foram utilizadas chamas de ar-acetileno, 

onde o ar funciona como comburente e o acetileno como combustível. Deve-se evitar 

trabalhar com a concentração da amostra próxima ao limite de detecção do método.
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Do ponto de vista teórico uma interferência química é produzida pela formação

de qualquer composto que impede, pelo menos parcialmente, a atomização de um

determinado elemento. As Tabelas 23 e 24 fornecem as condições operacionais fixas e 

variáveis para cada metal utilizadas durante a execução do trabalho experimental.

TABELA 23. Condições operacionais fixas para a leitura do cromo,

cobre e níquel em EAA. 

CONDIÇÕES OPERACIONAIS FIXAS 

METAL Combustível Comburente Lâmpada Corrente da

Lâmpada

Estequiometria

da chama 

Cr+3 Acetileno Ar Cátodo-oco 7 mA Redutora

Ni+2 Acetileno Ar Cátodo-oco 4 mA Oxidante

Cu+2 Acetileno Ar Cátodo-oco 4 mA Oxidante

Segundo Gonçalves (1990) atinge-se uma boa precisão se o aparelho apresentar 

reprodutibilidade nos seguintes aspectos: 

- Boa reprodutibilidade ao medir uma solução várias vezes sob condições de trabalho 

praticamente invariáveis; 

- Estabilidade das leituras, ou registro de sinal, para uma solução sob longa 

alimentação;

- Reprodutibilidade de resultados de uma sessão de trabalho para outra. 

TABELA 24. Condições operacionais variáveis para a leitura do cromo,

cobre e níquel em EAA. 

CONDIÇÕES OPERACIONAIS VARIÁVEIS 
METAL Comp. da onda (nm) Abertura da fenda (nm) Escala ótima de trab. ( g/L)

357,9 0,2 0,06 – 15 

425,4 0,2 0,40 – 40 

428,9 0,5 1 – 100 

520,8 0,2 20 – 2600 
Cromo

520,4 0,2 50 - 6000 

232,0 0,2 0,1 – 20 

341,5 0,2 1 – 100 
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352,4 0,5 1 – 100 

351,5 0,5 3 – 180 Níquel
362,5 0,5 100 - 8000 

324,7 0,5 0,03 – 10 
327,4 0,2 0,1 – 24 
217,9 0,2 0,2 – 60 
218,2 0,2 0,3 – 80 
222,6 0,2 1 – 280 
249,2 0,5 4 – 800 

Cobre

244,2 1,0 10 - 2000 

III.11 – Ensaios em banho finito 

Os experimentos de adsorção em banho finito de Cu, Cr e Ni com a diatomita e 

quitosana foram conduzidos em erlenmeyers de 200 mL (c/ boca esmerilhada e tampa) a 30, 

40 e 50 ºC. Cada corrida foi realizada com oito amostras contendo, em cada frasco, massas

variáveis de adsorvente e um volume constante de solução de metal, cuja concentração inicial 

e pH eram conhecidos. Após a mistura os frascos foram levados a um banho termostatizado

com agitação constante (Banho Dubnoff – Tecnal - TE 053) com o propósito de atingir o 

equilíbrio. A suspensão foi filtrada (filtro de papel quantitativo Reagem – R 42 ou similar) e a 

concentração de metal no filtrado foi obtida por EAA.

As capacidades de adsorção (q) foram calculadas utilizando a concentração 

inicial (C0) e no equilíbrio (Ce) em mg.mL-1, o volume (V) de solução utilizado em mL e a 

massa de adsorvente adicionada (W) em g, de acordo com a Equação 46. 

W

CCV
q e0     (46)

Toda a vidraria foi limpa com ácido nítrico e lavada, antes do uso, com

bastante água destilada. Os ensaios foram realizados em duplicata e o erro experimental

médio calculado foi de 2,5 %. 

III.11.1 – Tempo de equilíbrio 
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Para a obtenção do tempo de equilíbrio pesaram-se 8 amostras de 1g do 

adsorvente e adicionou-se a cada uma 25 mL da solução contendo o metal. As amostras foram

agitadas na temperatura desejada (30, 40 ou 50 ºC) e cada uma foi retirada após um
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determinado período de tempo. O tempo de equilíbrio era atingido quando a concentração de 

metal remanescente na solução não mais variava. 

III.11.2 – Isotermas de adsorção 

As isotermas de adsorção relacionam a concentração de metal retida sobre o 

adsorvente (qe – mg/g) com a concentração de adsorbato na fase fluida quando o equilíbrio é 

atingido (Ce – mg. mL-1). Após o procedimento descrito no item III.11 as isotermas foram

traçadas (qe x Ce) e os modelos teóricos de Langmuir e Freundlich foram utilizados para 

obtenção de informações sobre o processo de adsorção. 

Utilizando a equação de Langmuir em sua forma linearizada (Equação 47), 

através do traçado de um gráfico de gráfico de e
e

e Cx
q

C
, obteve-se uma reta de declividade (1 

/ b qm) e interseção (1 / qm), que permitiu que os valores de b (constante de Langmuir) e qm

(concentração de metal adsorvido sobre a superfície quando uma completa cobertura 

monocamada é atingida) fossem determinados.

mm

e

e

e

qb

1

q

C

q

C
    (47)

Utilizando a equação de Freundlich na forma linearizada (Equação 48), através 

do gráfico de log q x log Ce, que fornece uma linha reta cuja declividade é 1/n e interseção 

com o eixo dos y é log K, obteve-se os valores de K e n. 

eClog
n

1
Klogqlog     (48)

III.12 – Ensaios em coluna 

Os ensaios em coluna foram realizados visando obter a capacidade total de 

adsorção do leito até que o mesmo atingisse a exaustão. Os estudos foram conduzidos a 

temperatura ambiente (30 ± 3 ºC) utilizando-se uma determinada massa de adsorvente 

empacotado em funis de vidro com placa porosa (Nº 3,  = 3,6 cm). As soluções de metais

foram passadas através do leito e a concentração de metal foi determinada em amostras
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coletadas em intervalos regulares de tempo. Os ensaios eram concluídos quando o leito 

atingia a saturação. O sistema utilizado é mostrado na Figura 23. 

1- Buretas graduadas de 50 mL

2- Suporte metálico

3- Funis de vidro com placa porosa (Nº 3,  = 3.6 cm)

4- Beckers para coleta de amostras

FIGURA 23. Sistema utilizado nos ensaios em coluna. 

Os ensaios foram realizados visando obter informações sobre o tempo de 

secagem da microemulsão sobre o adsorvente, eficiência do tratamento superficial, influência 

da granulometria, concentração de íons metálicos e pH das soluções. 

III.13 – Rede de Scheffé 

A partir do diagrama pseudoternário que representava a região de 

microemulsão para o sistema em estudo, construiu-se o triângulo eqüilátero que correspondia 

ao domínio experimental da rede de Scheffé (3,2), conforme pode ser visto na Figura 24. 
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FIGURA 24. Região de microemulsão para o sistema água, querosene, sabão de coco e álcool 

isoamílico (C/T = 4) com a rede de Scheffé (3,2). 

Foram utilizados três tipos de modelos para o estudo matemático do 

comportamento da resposta (percentual de extração de metal). O modelo linear constitui a 

primeira escolha, passando-se ao quadrático e ao cúbico reduzido caso este não apresente o 

resultado desejado para ser validado. 

O modelo linear conduz a um sistema formado por três equações (rede de 

Scheffé (3,1)), onde os pontos A, E e C são os pontos da matriz de experiência e os outros 

pontos servem para a validação do modelo. Os coeficientes do sistema representam as 

composições dos pontos do triângulo eqüilátero enquanto as respostas (Y) correspondem ao 

valor experimental obtido para o processo de remoção de cromo.

Para o modelo quadrático a matriz de experiência foi formada pela variação da 

composição dos constituintes da microemulsão (pontos A, B, C, D, E, F) e para o cúbico 

reduzido a matriz de experiência foi formada pelos pontos A, B, C, D, E, F e G. Para o 

modelo quadrático os pontos G, H e I foram utilizados para a validação do modelo obtido e 

para o cúbico os pontos os pontos H e I. 
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Para preparar o adsorvente tomou-se 10 g de diatomita ou quitosana e 

adicionou-se 20 mL da microemulsão correspondente a cada ponto da rede de Scheffé e 

levou-se a estufa (65 ºC, 48 h). Adicionou-se a cada amostra de 1g do adsorvente 25 mL de 

solução de cromo (C0 = 1,59 g.L-1, pH = 3,19) e deixou-se em contato durante 2 horas para a 
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diatomita e 1h para a quitosana. A obtenção da resposta (Y = capacidade de adsorção) foi 

dada pela equação: 

W

V*CC
q e0      (49)

III.14 – Ensaios de dessorção 

Com o propósito de reutilizar o cromo e/ou o adsorvente, testes de dessorção 

foram realizados. O processo de dessorção, ou eluição, é aquele em que as espécies 

moleculares ou atômicas que estavam presas ao sólido deixam esta superfície e passam para a 

fase fluida ambiente. O solvente da dessorção é o eluente, e o canal efluente contendo o 

soluto dessorvido e o solvente é o eluato.

Preparou-se o adsorvente utilizando 10 g de quitosana ou diatomita e 20 mL de 

microemulsão e seguiu-se a metodologia descrita para a obtenção do adsorvente “modificado

por microemulsão”. Para o processo de adsorção do metal sobre o adsorvente utilizou-se 1 g 

do adsorvente e 30 mL da solução de metal para a quitosana e 10 mL para a diatomita.

Deixou-se em contato durante 2 dias e, após este período, o adsorvente foi separado da fase 

fluida por filtração (Figura 25). A concentração de metal remanescente na solução foi obtida 

por EAA e, através de balanço de massa, calculou-se a quantidade retida sobre o adsorvente. 

FIGURA 25. Processo de carga e eluição do metal do adsorvente. 

Para a diatomita e quitosana utilizaram-se diversos agentes eluentes (Tabela 

25). Após verificar que o ácido clorídrico eluia melhor o metal retido sobre a diatomita, foram

realizados ensaios com o propósito de avaliar a concentração e o volume de ácido requerido.
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Após a escolha do volume e concentração do ácido a serem aplicados realizou-

se estudo cinético para obter informações sobre o tempo necessário para que o metal fosse 

liberado do adsorvente. Após o tempo de contato a fase sólida foi separada por filtração e a 

concentração do filtrado foi obtida por EAA. 

Para o processo de eluição do cromo da quitosana utilizou-se para o processo 

de carga o adsorvente “modificado por microemulsão”. Os íons cromo adsorvidos nos 

experimentos em banho finito foram eluidos durante 3 dias utilizando vários agentes eluentes 

em uma razão sólido – líquido de 0,1 g.mL-1. A Tabela 25 fornece a lista dos eluentes 

empregados e a concentração utilizada. A quantidade de metal eluida foi obtida por EAA. 

TABELA 25. Agentes eluentes utilizados para a dessorção do cromo da quitosana e da 

diatomita.

AGENTE ELUENTE CONCENTRAÇÃO
Solução de NaCl 10 % 
Solução de Edta 0,25 M 

Solução de NaOH 1N
H2SO4 1 N 
H2SO4 5 M 

Solução de NaOH e H2SO4 0,01 N e 1N 
HNO3 1 N 
HNO3 0,05 N 
HCl 5 M

Solução de Na2SO4 1 M 
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÕES

IV.1 - Introdução 

Este capítulo constitui a apresentação e discussão dos resultados obtidos 

experimentalmente visando a otimização e compreensão do processo de remoção de íons 

metálicos por adsorventes impregnados por microemulsão.

A primeira etapa do processo envolveu a obtenção do tensoativo e das regiões 

de microemulsão para os sistemas em estudo. A segunda etapa buscou desenvolver uma

metodologia para a impregnação do sistema microemulsionado sobre o adsorvente, sendo esta 

uma fase demorada por envolver alguns ensaios que não apresentaram resultados satisfatórios 

para o processo. 

Após a obtenção dos adsorventes impregnados por microemulsão, passou-se a 

última fase da pesquisa que englobou o estudo de todos os parâmetros que influenciavam no 

processo e a correlação dos resultados obtidos experimentalmente com dados bibliográficos. 

IV.2 – Determinação da região de microemulsão 

  Os sistemas microemulsionados foram compostos por óleo de coco 

saponificado (tensoativo), álcool isoamílico ou butílico (cotensoativo), querosene (fase 

orgânica) e água (fase aquosa). A escolha desses sistemas baseou-se em pesquisas realizadas 

por Leite (1995), Barros Neto (1996), Moura (1997) e Forte (1998). Como o sistema utilizado 

para a obtenção da microemulsão foi composto por quatro constituintes, manteve-se a relação 

cotensoativo/tensoativo (matéria ativa) constante e igual a 4 para que a representação pudesse 

ser feita em um triângulo eqüilátero. As Figuras 26 e 27 mostram os diagramas

pseudoternários com as regiões de microemulsão para os dois sistemas estudados. 
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FIGURA 26. Diagrama pseudoternário mostrando a região de Winsor IV para o sistema água, 

querosene, álcool butílico e óleo de coco saponificado. 

FIGURA 27. Diagrama pseudoternário mostrando a região de Winsor IV para o sistema água, 

querosene, álcool isoamílico e óleo de coco saponificado. 
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Através da análise das Figuras 26 e 27 verifica-se que os dois sistemas, por 

apresentarem regiões de microemulsão bastante satisfatórias, podem ser aplicados para 

impregnação do adsorvente. Apesar do álcool butílico apresentar uma maior região de 

microemulsão os dois sistemas serão testados. 

IV.3- Escolha do cotensoativo 

Para definir o sistema que deveria ser utilizado para a modificação da 

superfície dos adsorventes, realizou-se um processo de extração líquido-líquido utilizando 

como solvente uma microemulsão bicontínua localizada no centro do diagrama

pseudoternário, que teve a seguinte composição: 25 % fase aquosa (água destilada), 25 % fase 

orgânica (querosene), 50 % C/T = 4 (óleo de coco saponificado e álcool butílico ou 

isoamílico). Tomou-se 4 mL do sistema microemulsionado e adicionou-se 10 mL de uma

solução sintética de cromo concentrada (CSS = 4,0875 g.L-1, pH = 3,01, 2 % NaCl). Agitou-se 

e manteve-se a 40 ºC durante 48 horas. Após o tempo de contato a fase aquosa foi removida e 

a concentração de cromo foi obtida por EAA. A Tabela 26 fornece os resultados obtidos. 

TABELA 26. Percentuais de extração de cromo para os sistemas microemulsionados

contendo como cotensoativo os álcoois isoamílico e butílico. 

Cr (III) 

Cotensoativo
Cinicial

(ppm)

Ce

AM 01 (ppm) 

Ce

AM 02 (ppm) 

M

(ppm)

Extração

(%)

Álcool Isoamílico 4087,5 22,0 22,6 22,3 99,45

Álcool Butílico 4087,5 3,7 3,1 3,4 99,92

Os resultados obtidos indicaram que os dois sistemas foram bastante efetivos, 

removendo percentuais superiores a 99 %. Resolveu-se utilizar o álcool isoamílico devido sua 

menor solubilidade em água (2,4 %) comparada com a do álcool butílico (7,7 %), 

representando um menor risco de contaminação por solvente (Merck, 2001). 
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IV.4 – Análise Granulométrica 

Com o propósito de obter informações sobre a distribuição granulométrica dos 

adsorventes utilizados neste trabalho, realizou-se análise granulométrica das amostras brutas. 

Os resultados obtidos para a diatomita, quitosana, Filtrol 24TM e carvão ativo são apresentados 

na Tabela 27. 

TABELA 27. Análise granulométrica dos adsorventes testados para 

impregnação com microemulsão.

Tyler

(mesh)

 (mm) % Retido 

Quitosana

% Retido 

Diatomita

% Retido 

Filtrol 24TM

% Retido

Carvão Ativo

14 1,190 - - 6,060 -

20 0,840 - 3,330 16,720 -

28 0,590 0,060 4,150 29,160 -

48 0,300 0,380 76,440 39,260 0,530

65 0,212 48,51 13,110 7,730 1,370

100 0,150 5,810 2,260 0,910 5,770

150 0,106 20,03 0,470 0,160 18,890

200 0,075 13,33 0,240 - 40,570

250 0,063 2,700 - - 18,270

325 0,045 7,950 - - 11,990

400 0,038 0,700 - - 1,65

< 400 < 0,038 0,530 - - 0,96

Devido à pequena quantidade de material disponível, a quitosana, o carvão 

ativo e o Filtrol 24TM foram impregnados como recebidos. Para a diatomita, escolheu-se duas 

granulometrias:  –20 +48 e – 14 + 20.

Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura

 Julho/2001 



114

IV.5 – Tratamento superficial com microemulsão 

Para desenvolver a técnica de impregnação da microemulsão sobre o 

adsorvente utilizou-se a diatomita. Empregou-se para o preparo de cada amostra 10 g de 

adsorvente (-20 +48) e adicionou-se microemulsão até que o adsorvente ficasse 

completamente molhado (20 mL). Realizou-se ensaio em banho finito utilizando uma solução 

sintética de sulfato de cromo (CSS = 1,5 g.L-1, pH = 3,0), com o propósito de obter 

informações sobre a melhor temperatura para secagem da microemulsão sobre o adsorvente. 

Testou-se para este fim duas temperaturas, 65 ºC e 110 ºC, e deixou-se em estufa até que o 

adsorvente apresentasse aparência de seco. A Tabela 28 mostra os resultados obtidos para as 

temperaturas estudadas. 

TABELA 28. Estudo da temperatura de secagem do tratamento superficial 

 (S/L = 0,10, CSS = 1,5 g.L-1, pH = 3,0). 

Temperatura

(ºC)

Tempo de secagem 

(h)

Tempo de contato 

Ads + Cr3+ (min)

Cr +3 adsorvido 

(%)

65 96 30 95,14

110 48 30 90,86

Os resultados obtidos mostram que a 65 ºC são necessárias 96 h para secagem

mas, apesar da necessidade de maior tempo para a secagem do material, resolveu-se utilizar a 

temperatura de 65 ºC, pois, a temperaturas mais elevadas, observou-se uma redução no 

percentual de adsorção do cromo, que pode ser justificado por uma maior perda da fase óleo, 

importante para o mecanismo de remoção de metais por microemulsões, conforme pode ser 

verificado na proposta de mecanismo mostrada na Figura 39. 

Pretendendo otimizar o tempo necessário para a secagem da microemulsão

sobre o adsorvente, realizou-se ensaio em coluna (T = 30  3 ºC) com a diatomita nas duas 

granulometrias escolhidas: –20 +48 (HLEITO = 3,34 cm) e – 14 + 20 (HLEITO = 4,10 cm).

Utilizou-se uma solução sintética de cromo (CSS = 1,5 g.L-1, pH = 3,5) e variou-se o tempo de 

secagem em 36, 48, 72, 96 e 120 horas. Os resultados obtidos são mostrados na Tabela 29. 
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TABELA 29. Capacidades do leito (q) para a diatomita em função do tempo de secagem e das 

 granulometrias testadas na adsorção do cromo.

Granulometria -20 +48 - 14 +20 

Secagem (h) 36 48 72 96 120 36 48 72 96 120

q (mg/g) 9,38 9,35 11,44 11,22 9,69 12,68 12,96 11,58 10,93 10,20

A análise dos resultados obtidos indica que a granulometria – 14 +20 com 48 

horas de secagem (Q  40 mL/h) do tratamento superficial sobre o adsorvente apresentou uma

maior capacidade de adsorção do leito, sendo importante salientar que todos apresentaram

bons resultados. A granulometria –20 +48, presente em maior proporção no material em

estudo, não será utilizada em outros ensaios devido à pequena permeabilidade do leito (Q  4 

mL/h), o que dificulta a aplicação em escala comercial.

Para avaliar a eficiência do tratamento aplicado tomaram-se amostras da 

quitosana e da diatomita “modificadas por microemulsão” e “como recebidas” e realizaram-se

ensaios de adsorção de Cr (III) em coluna e banho finito. 

Para a diatomita (-14 +20) utilizou-se o adsorvente sem secagem em estufa e 

após 48 horas de secagem visando avaliar se apenas o tratamento térmico seria capaz de ativar 

o adsorvente, tornando-o capaz de adsorver os íons metálicos. Os ensaios foram realizados em

coluna utilizando 10 g de adsorvente e uma solução sintética de sulfato de cromo (CSS = 1,5 

g.L-1, pH = 3,5, HL = 4,10 cm, Q  40 mL/h). A Figura 28 mostra os resultados obtidos para 

os dois ensaios e, como parâmetro comparativo, a curva de ruptura obtida dentro das mesmas

condições operacionais para uma diatomita “modificada por microemulsão”.

Conforme pode ser verificado, a diatomita não apresentava afinidade pelo 

adsorbato antes da modificação da superfície, passando a adsorvê-lo após o tratamento com

microemulsão, comprovando a eficiência do tratamento. A curva referente ao adsorvente 

“como recebido” apresentou uma anomalia, que pode ser justificada por caminhos

preferenciais.
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FIGURA 28. Curvas de ruptura para a diatomita “como recebida”,

“tratada termicamente” e “tratada com microemulsão”.

Para a quitosana realizou-se estudo em banho finito com o adsorvente 

“modificado superficialmente” e “sem microemulsão”. Os ensaios foram realizados utilizando 

uma massa variável de adsorvente (0,07 – 0,4 g) e a solução sintética de sulfato de cromo (pH 

= 3,05, CSS = 1,91 g.L-1). As amostras foram colocadas em um banho termostático (30 ºC) 

com agitação (VAg = 126 rpm) durante 3 horas. Após o tempo de contato a fase fluida foi 

separada da fase sólida e a concentração de cromo remanescente foi determinada por EAA. A 

Tabela 30 mostra os resultados obtidos para os ensaios realizados. 

TABELA 30. Massa de cromo retida sobre a quitosana “modificado por microemulsão” e 

“como recebida” (CSS = 1,91 g/L, pH = 3,05, T = 30 ºC, V = 25 mL).

Cr (III) retido (mg) % de Remoção Capacidade de 
adsorção q (mg/g)

Massa de 
adsorvente

(g) Sem E Com E Sem E Com E Sem E Com E

0,07 5,78 7,27 12,13 15,25 82,57 103,85
0,1 8,29 9,90 17,39 20,78 82,90 99,00
0,2 14,92 16,55 31,31 34,72 74,60 82,75
0,3 23,02 25,59 48,30 53,71 76,73 85,30
0,4 36,30 39,15 76,18 82,16 90,75 97,87
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Através da análise dos resultados obtidos pode-se concluir que o tratamento

superficial conseguiu elevar a capacidade de retenção de cromo em aproximadamente 10 %. 

As Figuras 29 e 30 mostram, respectivamente, a modificação da superfície da diatomita e da 

quitosana após o tratamento superficial. 

(b)(a)

FIGURA 29. Microscopia eletrônica de varredura mostrando a superfície da diatomita antes 

(a) e após (b) o tratamento superficial (1000 x) 

FIGURA 30. Microscopia eletrônica de varredura mostrando a superfície da quitosana antes 

(a) e após (b) o tratamento superficial (1000 x).

(a) (b)
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Conforme pode ser verificado, a diatomita, por ser mais porosa, com área 

superficial aproximada de 0,9 m2/g antes do tratamento e 1,4 m2/g após o tratamento,

praticamente não apresentou modificações visíveis após o tratamento. Na quitosana, por ser 

um adsorvente que apresenta pouca porosidade, fato que impossibilitou a determinação da 

área superficial específica utilizando o método B.E.T., observou-se que a microemulsão

utilizada no tratamento superficial ficou adsorvida sobre a superfície externa do adsorvente, 

sendo possível, através das microscopias, verificar esta modificação.

IV.6- Escolha do adsorvente 

Para a escolha dos adsorventes a serem utilizados durante o procedimento

experimental foram testados os seguintes materiais: terra fuller (Filtrol 24TM), diatomita,

quitosana e carvão ativo. Todos os adsorventes foram impregnados com a microemulsão (10 g 

de adsorvente – 20 mL de microemulsão – 48 h – 65 ºC) e utilizados em colunas (funis de 

vidro com placa porosa Nº 3,  = 3,6 cm, HLDIAT = 4,1 cm, HLQUIT = 2,6 cm, HLCA = 2,4 cm,

HLTF = 2,6 cm). Utilizou-se para este experimento uma solução sintética de sulfato de cromo

(C = 2,08 g.L-1, pH = 3,05). A Figura 31 mostra as curvas de ruptura para os adsorventes 

utilizados.
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FIGURA 31. Curvas de ruptura para a escolha dos adsorventes a serem

 utilizados na adsorção de metais pesados. 

Através da análise dos dados obtidos, pode-se concluir que os melhores

resultados foram obtidos para a quitosana, seguida da diatomita. O carvão ativo e o Filtrol 

24TM, por não apresentarem boa capacidade de retenção de cromo após o tratamento

superficial, não serão empregados em outros experimentos.

IV.7 – Balanço de massa após o tratamento superficial 

Para verificar a quantidade de material retido sobre o adsorvente, calculou-se 

inicialmente a densidade da microemulsão. Após a obtenção deste valor, verificou-se que 20 

mL correspondiam a 17 g de microemulsão.

Adicionou-se a 10 g de adsorvente, previamente seco em estufa até peso 

constante, uma microemulsão composta por 1,7 g de sabão de coco, 4,25 g de querosene, 4,25 

g de água e 6,8 g de álcool isoamílico. A Tabela 31 mostra os resultados obtidos através do 

balanço de massa antes e após a secagem do material em estufa (48 horas a 65 ºC). 
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TABELA 31. Balanço de massa para verificar a massa de microemulsão retida sobre o 

adsorvente após o tratamento térmico (48 h – 65 ºC). 

Ensaio 01 Ensaio 02 Adsorvente

Antes da 

secagem (g)

Após

secagem (g) 

Antes da 

secagem (g) 

Após

secagem (g) 

Peso Médio

Retido (g) 

Diatomita 26,948 14,755 26,939 14,398 12,367

Quitosana 26,973 14,050 26,907 13,998 12,916

Através da análise da Tabela 31, após a subtração da massa do adsorvente (10 

g), verifica-se que 2,367 g ficaram retidos sobre a diatomita e 2,916 g sobre a quitosana, 

correspondendo ao tensoativo (1,7 g) e a uma parcela da fase óleo, confirmando o mecanismo

sugerido na Figura 39. 

IV.8- Influência da velocidade de agitação no processo de adsorção do 

cromo por adsorventes impregnados com microemulsão 

Com o propósito de escolher a velocidade de agitação a ser empregada nos 

ensaios em banho finito, realizaram-se ensaios variando este parâmetro (126 e 156 rpm). Cada 

corrida foi constituída de oito amostras contendo uma massa fixa do adsorvente (0,20 g) e 20 

mL da solução sintética de sulfato de cromo (C0 = 1,3 g.L-1, pH = 3,03, T = 30 ºC). 

Para fazer variar esse parâmetro retirou-se o motor original do banho 

termostático e substituiu-se por um de indução trifásica (EBERLE – Modelo MS 56 A 4 E 21) 

e acoplou-se a um conversor de freqüência (WEG - CFW - 02) que permitiu a variação de 

rotação do motor conforme o ajuste da freqüência (Anexo 1). As Figuras 32 e 33 mostram os 

resultados obtidos para a diatomita e quitosana. 

Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura

 Julho/2001 



121

0 40 80 120
Tempo (min)

160

0

4

8

12

16

20

q 
(m

g/
g)

DIATOMITA

V = 126 rpm

V = 156 rpm

FIGURA 32. Influência da velocidade de agitação no processo de adsorção de cromo pela 

diatomita.

Observou-se que uma maior velocidade de agitação não ocasionou aumento na 

capacidade de adsorção de cromo para os dois adsorventes. Escolheu-se para todos os ensaios 

subseqüentes a velocidade de 126 rpm, por representar menor gasto com energia e ser 

suficiente para vencer a resistência ao transporte de cromo da fase volumétrica até a camada

limite ao redor da superfície do sólido. 

0 40 80 120 160
Tempo (min)

0

20

40

60

q 
(m

g/
g)

QUITOSANA

V = 126 rpm

V = 156 rpm

Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura

 Julho/2001 



122

FIGURA 33. Influência da velocidade de agitação no processo de adsorção de cromo pela 

quitosana.

IV.9 – Otimização do ponto de microemulsão empregado para o tratamento 

superficial

O método de planejamento experimental empregado para a otimização do 

ponto de microemulsão utilizado para a impregnação do adsorvente foi à rede de Scheffé. Este 

método baseia-se na variação das propriedades de uma mistura ternária (pseudoternária) em

função das concentrações dos diversos constituintes, cujo tratamento estatístico dos resultados 

mostra o comportamento desta mistura no domínio estudado. 

A partir do diagrama pseudoternário que representava a região de 

microemulsão para o sistema em estudo, construiu-se o triângulo eqüilátero que correspondia 

ao domínio experimental escolhido de acordo com uma rede de Scheffé (3,2), conforme pode 

ser visto na Figura 34 e Tabela 32. A região de compatibilidade adotada compreende a região 

de microemulsão bicontínua devido às propriedades percolativas destes sistemas.

FIGURA 34. Região de microemulsão para o sistema água, querosene, sabão de coco e álcool 

isoamílico (C/T = 4) mostrando a rede de Scheffé (3,2). 
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Para preparar o adsorvente tomou-se 10 g de diatomita ou quitosana e 

adicionou-se 20 mL da microemulsão correspondente a cada ponto da rede de Scheffé e 

levou-se a estufa (65 ºC, 48 h). Os ensaios em banho finito foram realizados adicionando-se a 

cada amostra de 1g do adsorvente 25 mL da solução sintética de sulfato de cromo (C0 = 1,59 

g.L-1, pH = 3,19, T = 30  3 ºC). Deixou-se em contato durante 2 horas para a diatomita e 1 

hora para a quitosana com o propósito de obter a capacidade de adsorção de cromo pelo 

adsorvente.

TABELA 32. Composição dos pontos experimentais e resultados do processo de adsorção. 

Composições dos Pontos 
(%)

Capacidade do Adsorvente 
(q = mg/g) 

Pontos

XC/T XA Xo Diatomita Quitosana
A 40,0 45,0 15,0 3,5275 37,2333
B 40,0 30,0 30,0 3,2625 37,2935
C 40,0 15,0 45,0 3,9225 37,2927
D 55,0 15,0 30,0 6,4375 37,3391
E 70,0 15,0 15,0 9,0600 37,3466
F 55,0 30,0 15,0 10,3400 37,3180
G 50,0 25,0 25,0 9,9864 37,3663
H 60,0 20,0 20,0 10,7800 37,8692
I 45,0 27,5 27,5 8,9420 37,7850

Foram utilizados três tipos de modelos matemáticos para o estudo matemático

do comportamento da resposta (capacidade de retenção de cromo pelo adsorvente). O modelo

linear constituiu a primeira escolha, passando-se ao quadrático e ao cúbico reduzido, de 

acordo com a necessidade de validação dos resultados (o erro admitido para a validação do 

modelo foi de 5 %). 

O modelo linear conduziu a um sistema formado por três equações (rede de 

Scheffé (3,1)), onde os pontos A, E e C foram os pontos da matriz de experiência (vértices do 

triângulo eqüilátero) e os pontos B, D e F serviram para a validação do modelo. Os 

coeficientes do sistema representaram as composições dos pontos do triângulo eqüilátero, 

enquanto as respostas (q) corresponderam ao valor experimental obtido para a capacidade de 

remoção de cromo pelo adsorvente. 

Para o modelo quadrático a matriz de experiência foi formada pela variação da 

composição dos constituintes da microemulsão (pontos A, B, C, D, E e F) e pelas respostas 

obtidas para a capacidade de remoção do cromo pelo adsorvente (q). Os pontos G, H e I foram

utilizados para a validação do modelo obtido. 
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Para o modelo cúbico reduzido utilizaram-se os mesmos pontos A, B, C, D, E, 

F e G, adicionando-se a equação da resposta (q – capacidade de adsorção de cromo) um termo

correspondente à interação entre os três constituintes (XA, XO e XC/T).

IV.9.1- Hipótese do modelo linear 

Para o modelo linear obteve-se um sistema formado por três equações 

(rede de Scheffé (3,1)), onde os pontos A, C e E foram os pontos da matriz de experiência e 

os pontos B, D e F serviram para a validação do modelo (Tabela 33). 

TABELA 33. Pontos experimentais correspondentes ao modelo linear. 

Composições dos Pontos 
(frações mássicas) 

Capacidade do Adsorvente 
(q = mg/g) 

Pontos

XC/T XA Xo Diatomita Quitosana
A 0,40 0,45 0,15 3,5275 37,2333
C 0,40 0,15 0,45 3,9225 37,2927
E 0,70 0,15 0,15 9,0600 37,3466
B 0,40 0,30 0,30 3,2625 37,2935
D 0,55 0,15 0,30 6,4375 37,3391
F 0,55 0,30 0,15 10,3400 37,3180

Para a diatomita tratada com a microemulsão obteve-se o seguinte sistema de 

equações para a capacidade de adsorção do cromo:

q = A . XC/T + B . XA + C . XO

q = 0,40 A + 0,45 B + 0,15 C = 3,5275 

q = 0,40 A + 0,15 B + 0,45 C = 3,9225 

q = 0,70 A + 0,15 B + 0,15 C = 9,0600 

A resolução do sistema forneceu a equação da resposta (q), dada por: 

q = 14,395 . XC/T – 4,047 . XA – 2,730 . XO (49)

Utilizou-se a equação dada pelo modelo e aplicou-se aos pontos B, D e F para sua 

validação:

Ponto B : q = 14,395 * 0,40 – 4,047 * 0,30 – 2,73 * 0,3 = 3,7249  3,2625 (E = - 14,2 %) 

Ponto D : q = 14,395 * 0,55 – 4,047 * 0,15 – 2,73 * 0,3 = 6,4912  6,4375 (E = - 0,83 %) 
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Ponto F : q = 14,395 * 0,55 – 4,047 * 0,30 – 2,73 * 0,15 = 6,29365  10,340 (E = 39,1 %) 

O cálculo do erro foi obtido através da Equação 50, onde qEXP representa o 

resultado obtido experimentalmente e qCALC o resultado obtido através do modelo. Observou-

se que o erro obtido foi bastante superior ao limite máximo admitido, o que invalidou a 

aplicação do modelo linear para a diatomita.

(%)100
q

qq
erro

EXP

CALCEXP    (50) 

Para a quitosana obteve-se o seguinte sistema de equações: 

q = A . XC/T + B . XA + C . XO

q = 0,40 A + 0,45 B + 0,15 C = 37,2333 

q = 0,40 A + 0,15 B + 0,45 C = 37,2927 

q = 0,70 A + 0,15 B + 0,15 C = 37,3466 

A resolução do sistema forneceu a equação da resposta (q), dada por: 

q = 37,4302 . XC/T + 37,0555 . XA + 37,2505 . XO (51)

Utilizou-se a equação dada pelo modelo e aplicou-se aos pontos B, D e F para sua 

validação:

Ponto B : 

q = 37,4302 * 0,40 + 37,0555 * 0,30 + 37,2505 * 0,3 = 37,8121  37,2935 

(Erro =  - 0,01 %) 

Ponto D : 

q = 37,4302 * 0,55 + 37,0555 * 0,15 + 37,2505 * 0,3 = 37,3182  37,3391 

(Erro = 0,0005 %) 

Ponto F : 

q = 37,4302 * 0,55 + 37,0555 * 0,30 + 37,2505 * 0,15 = 37,2889  37,3180 

(Erro = 0,0008 %) 
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Observou-se que o erro obtido foi muito inferior ao máximo admitido. Será 

testado o modelo quadrático por ser mais complexo, o que pode trazer uma melhor

representação do comportamento da capacidade de adsorção dentro do domínio testado.

IV.9.2- Hipótese do modelo quadrático 

Para o modelo quadrático obteve-se um sistema formado por seis 

equações, onde os pontos A, B, C, D, E e F foram os pontos da matriz de experiência e os 

pontos G, H e I serviram para a validação do modelo (Tabela 34).

TABELA 34. Pontos experimentais correspondentes ao modelo quadrático. 

Composições dos Pontos Capacidade do Adsorvente 
(q = mg/g) 

Pontos

XC/T XA Xo Diatomita Quitosana
A 0,400 0,450 0,150 3,5275 37,2333
B 0,400 0,300 0,300 3,2625 37,2935
C 0,400 0,150 0,450 3,9225 37,2927
D 0,550 0,150 0,300 6,4375 37,3391
E 0,700 0,150 0,150 9,0600 37,3466
F 0,550 0,300 0,150 10,3400 37,3180
G 0,500 0,250 0,250 9,9864 37,3663
H 0,600 0,200 0,200 10,7800 37,8692
I 0,450 0,275 0,275 8,9420 37,7850
Para a diatomita tratada com microemulsão obteve-se o seguinte sistema de 

equações:

q = A . XC/T + B . XA + C . XO + D . XC/T . XA + E . XC/T . XO + F . XA . XO

q = 0,40 A + 0,45 B + 0,15 C + 0,1800 D + 0,0600 E + 0,0675 F = 3,5275 

q = 0,40 A + 0,30 B + 0,30 C + 0,1200 D + 0,1200 E + 0,0900 F = 3,2625 

q = 0,40 A + 0,15 B + 0,45 C + 0,0600 D + 0,1800 E + 0,0675 F = 3,9225 

q = 0,55 A + 0,15 B + 0,30 C + 0,0825 D + 0,1650 E + 0,0450 F = 6,4375 

q = 0,70 A + 0,15 B + 0,15 C + 0,1050 D + 0,1050 E + 0,0225 F = 9,0600 

q = 0,55 A + 0,30 B + 0,15 C + 0,1650 D + 0,0825 E + 0,0450 F = 10,3400 

A resolução do sistema forneceu a equação da resposta (q), dada por: 

q = -2,0375 . XC/T  - 62,7125 . XA + 11,4930 . XO + 179,8300 . XC/T . XA –
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– 2,3889 . XC/T . XO – 20,5555 . XA . XO (52)

Utilizou-se a equação fornecida pelo modelo (52) e aplicou-se aos pontos G, H 

e I para sua validação, obtendo-se os resultados apresentados na Tabela 35. 

TABELA 35. Verificação da validade do modelo quadrático para a capacidade de adsorção 

de cromo pela diatomita tratada com microemulsão.

Ponto qEXPERIMENTAL (mg/g) qCALCULADO (mg/g) Erro (%) 

G 9,9864 9,6412 3,46

H 10,7800 10,6487 1,22

I 8,9420 8,5106 4,82

A análise dos resultados apresentados na Tabela 35 permitiu concluir que a 

equação obtida representou relativamente bem o comportamento da capacidade de adsorção 

do cromo pela diatomita dentro do domínio estabelecido, porém, será avaliada a hipótese do 

modelo cúbico reduzido para este adsorvente. 

Para a quitosana obteve-se o seguinte sistema de equações: 

q = A . XC/T + B . XA + C . XO + D . XC/T . XA + E . XC/T . XO + F . XA . XO

q = 0,40 A + 0,45 B + 0,15 C + 0,1800 D + 0,0600 E + 0,0675 F = 37,2333 

q = 0,40 A + 0,30 B + 0,30 C + 0,1200 D + 0,1200 E + 0,0900 F = 37,2935 

q = 0,40 A + 0,15 B + 0,45 C + 0,0600 D + 0,1800 E + 0,0675 F = 37,2927 

q = 0,55 A + 0,15 B + 0,30 C + 0,0825 D + 0,1650 E + 0,0450 F = 37,3391 

q = 0,70 A + 0,15 B + 0,15 C + 0,1050 D + 0,1050 E + 0,0225 F = 37,3466 

q = 0,55 A + 0,30 B + 0,15 C + 0,1650 D + 0,0825 E + 0,0450 F = 37,3180 

A resolução do sistema de equações forneceu a equação da resposta (q), dada 

por:

q = 37,2707 . XC/T  + 36,5077 . XA + 36,8586 . XO + 1,2467 . XC/T . XA + 

+ 0,8644 . XC/T . XO + 1,3555 . XA . XO (53)
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Utilizou-se a Equação (53), fornecida pelo modelo, e aplicou-se aos pontos G, H e I 

para sua validação, obtendo-se os resultados apresentados na Tabela 36. 

TABELA 36. Verificação da validade do modelo quadrático para a capacidade de adsorção 

de cromo pela quitosana tratada com microemulsão.

Ponto qEXPERIMENTAL (mg/g) qCALCULADO (mg/g) Erro (%) 

G 37,3663 37,3255 0,11

H 37,8692 37,3432 1,39

I 37,7850 37,3113 1,25

A análise dos resultados apresentados na Tabela 36 permitiu concluir que o 

modelo representado pela Equação (53) representou bem, dentro do domínio estabelecido, o 

comportamento da capacidade de adsorção do cromo pela quitosana. 

IV.9.3- Hipótese do modelo cúbico reduzido

Tendo em vista que os pontos obtidos experimentalmente permitem a obtenção 

de um modelo de maior complexidade, testou-se o modelo cúbico visando verificar a equação 

da resposta que melhor representasse a adsorção do cromo sobre a diatomita. O sistema foi 

formado por sete equações, onde os pontos A, B, C, D, E, F e G foram os pontos da matriz de 

experiência e os pontos H e I serviram para a validação do modelo (Tabela 34). 

Obteve-se o seguinte sistema de equações: 

q = A . XC/T + B . XA + C . XO + D . XC/T . XÁ + E . XC/T . XO + F . XA . XO ++ G . XC/T . XA . XO

q = 0,40 A + 0,45 B + 0,15 C + 0,1800 D + 0,0600 E + 0,0675 F. + 0,0270 G = 3,5275 

q = 0,40 A + 0,30 B + 0,30 C + 0,1200 D + 0,1200 E + 0,0900 F + 0,0360 G = 3,2625 

q = 0,40 A + 0,15 B + 0,45 C + 0,0600 D + 0,1800 E + 0,0675 F + 0,0270 G = 3,9225 

q = 0,55 A + 0,15 B + 0,30 C + 0,0825 D + 0,1650 E + 0,0450 F + 0,0247 G = 6,4375 

q = 0,70 A + 0,15 B + 0,15 C + 0,1050 D + 0,1050 E + 0,0225 F + 0,0157 G = 9,0600 

q = 0,55 A + 0,30 B + 0,15 C + 0,1650 D + 0,0825 E + 0,0450 F + 0,0247 G = 10,3400 

q = 0,50 A + 0,25 B + 0,25 C + 0,1250 D + 0,1250 E + 0,0625 F + 0,0312 G = 9,9864 
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A resolução do sistema forneceu a equação da resposta (q), dada por: 

q = 37,3039 . XC/T  + 85,9106 . XA + 160,1161 . XO – 257,2933 . XC/T . XA – 

- 439,5155 . XC/T . XO – 1186,2267 . XA . XO + 2914,1778 . XC/T . XA . XO (54)

Utilizou-se a Equação (54), fornecida pelo modelo, e aplicou-se aos pontos H e 

I para sua validação, obtendo os resultados apresentados na Tabela 37. 

TABELA 37. Verificação da validade do modelo cúbico reduzido para a capacidade de 

adsorção de cromo pela diatomita tratada com microemulsão.

Ponto qEXPERIMENTAL (mg/g) qCALCULADO (mg/g) Erro (%) 

H 10,780 10,4618 2,95

I 8,942 7,6787 14,13

  Verificou-se que o modelo cúbico reduzido não foi validado e que o modelo

quadrático representou melhor o processo de adsorção do cromo pela diatomita tratada com

microemulsão. Aplicar-se-á a equação referente ao modelo quadrático para a representação da 

capacidade de adsorção (q) pela diatomita e quitosana tratadas por microemulsão.

IV.9.4- Representação gráfica do comportamento da capacidade de adsorção do 

cromo (superfícies de isorespostas) 

O comportamento da capacidade de adsorção do cromo sobre a quitosana e a 

diatomita tratadas com microemulsão (q) foi representado através das equações obtidas pelo 

modelo quadrático. A partir das Equações (52) e (53), utilizando o programa computacional

Statistica  6.0, foram construídas as superfícies de isorespostas que permitiram melhor

visualizar o comportamento da propriedade em estudo dentro do domínio fixado pela rede de 

Scheffé.

As Figuras 35 e 36 mostram as superfícies de isorespostas obtidas para a 

diatomita e quitosana
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FIGURA 35. Superfícies de isorespostas para a adsorção do cromo pela diatomita tratada com

microemulsão utilizando o modelo quadrático (Eq. 52). 

A análise da Figura 35 nos permite concluir que com o aumento da quantidade 

de matéria ativa e água presente no ponto de microemulsão ocorre uma elevação na 

capacidade de adsorção. Por ser a diatomita bastante hidrofílica, o aumento na capacidade de 

adsorção pode ser explicado pela facilidade de penetração da matéria ativa e da fase oleosa no 

interior do adsorvente. 

Para a quitosana (Figura 36) verifica-se que a capacidade é elevada à medida

que os percentuais de matéria ativa e fase orgânica aumentam. Conforme foi verificado por 

M.E.V., a quitosana é um adsorvente não poroso, o que faz com que o tratamento superficial 

fique adsorvido na superfície externa do adsorvente. A fase aquosa torna-se importante apenas 

para a obtenção da microemulsão, estando de acordo com o mecanismo sugerido na Figura 

39.
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FIGURA 36. Superfícies de isorespostas para a adsorção do cromo pela quitosana tratada com

microemulsão utilizado o modelo quadrático (Eq. 53). 

O estudo das superfícies de isorespostas permite concluir que o ponto 

escolhido para o tratamento superficial, ponto G da rede de Scheffé, representa uma escolha 

razoável por fornecer capacidades de adsorção de cromo elevadas com uma quantidade 

intermediária de matéria ativa. 

IV.10- Tratamento do adsorvente com microemulsão e solução de 

tensoativo

Com o propósito de verificar o mecanismo de adsorção e, principalmente,

verificar quais dos componentes da microemulsão (óleo e C/T) participaram deste 

mecanismo, resolveu-se efetuar ensaios em banho finito com a diatomita e a quitosana 

modificadas por microemulsão e por uma solução de tensoativo (óleo de coco saponificado – 

OCS).

Para este estudo fez-se uma microemulsão contendo 25 % de fase aquosa, 25 % 

de fase oleosa e 50 % de matéria ativa e adicionou-se a 10 g do adsorvente, levando-se a 

estufa por 48 h (65 ºC). Para os 20 mL de microemulsão utilizou-se 1,7 g de tensoativo.
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Para o preparo da solução de tensoativo utilizou-se a mesma massa de 

tensoativo (1,7 g) e dissolveu-se em 20 mL de água destilada. Adicionou-se essa solução a 10 

g de adsorvente e procedeu-se a secagem em estufa (48 h - 65 ºC). Os resultados obtidos para 

a diatomita e a quitosana são mostrados nas Tabelas 38 e 39 e Figuras 37 e 38, 

respectivamente.

TABELA 38. Percentuais de adsorção de cromo obtidos para a diatomita

tratada com microemulsão e solução de tensoativo. 

(C0 = 1,6542 g.L-1, V = 20 mL, pH = 3,5, T = 40 ºC, t = 3 h, Vag = 126 rpm)

q (mg/g) Massa

(g)

Ce (mg.mL-1)

c/ E

Ce (mg.mL-1)

c/ tensoativo c/ E c/ tensoativo 

0,1 1,5600 1,6025 18,84 10,34

0,2 1,4806 1,5440 17,36 11,02

0,3 1,4120 1,4763 16,15 11,86

0,4 1,3085 1,4290 17,28 11,26

Através da análise da Tabela 38 e Figura 37 observa-se que a diatomita tratada 

com a microemulsão foi mais efetiva, verificando-se aumentos superiores a 35 % na 

capacidade de remoção de cromo pela superfície do adsorvente. 
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FIGURA 37. Capacidade de adsorção de cromo por diatomita tratada com microemulsão e 

solução de tensoativo (C0 = 1,6542 g.L-1, V = 20 mL, pH = 3,5, T = 40 ºC, t = 3 h). 

A Tabela 39 e Figura 38 fornecem os resultados obtidos para a quitosana. 

Observa-se, para este adsorvente, que o tratamento com a microemulsão foi capaz de elevar a 

capacidade de remoção de cromo por adsorção em valores superiores a 63 %. 
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FIGURA 38. Capacidade de adsorção de cromo pela quitosana tratada com microemulsão e 

solução de tensoativo (C0 = 2,1143 g.L-1, V = 20 mL, pH = 3,5, T = 40 ºC, t = 3 h). 

TABELA 39. Percentuais de adsorção de cromo obtidos para a quitosana quando 

tratada com microemulsão e solução de tensoativo. 

(C0 = 2,1143 g.L-1, V = 20 mL, pH = 3,5, T = 40 ºC, t = 3 h) 

% Remoção de Cromo Massa

(g)

Ce (mg.mL-1)

c/ E

Ce (mg.mL-1)

c/ tensoativo c/ E c/ tensoativo 

0,05 1,9715 2,0980 6,75 0,77

0,10 1,8218 2,0370 13,83 3,65

0,15 1,6254 1,9253 23,12 8,94

0,20 1,1615 1,5333 45,06 27,48
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Pode-se concluir para os dois adsorventes que a superfície modificada pela 

microemulsão foi mais efetiva. A Figura 39 mostra o mecanismo sugerido. Inicialmente tem-

se o adsorvente (a), cuja superfície é polar, ao qual é adicionada a microemulsão (b). Após a 

secagem do tratamento superficial formam-se duas camadas de tensoativo, a primeira com as 

cabeças polares em contato com o sólido e a segunda com as cabeças polares voltadas para a 

superfície externa. Uma camada contínua de óleo, importante para a remoção dos íons 

metálicos, fica retida entre as caudas apolares das duas camadas de tensoativo (c). Com a 

adição da solução contendo os íons metálicos (d), as cabeças polares do tensoativo em contato 

com a solução ligam-se aos íons metálicos formando um complexo (e) que migra para o 

interior da fase óleo (f). 

    (a)                 (b)                          (c)                    (d)                       (e)       (f) 

FIGURA 39. Mecanismo sugerido para a remoção de íons metálicos por adsorventes 

impregnados por microemulsões.

IV.11- Influência da concentração da solução sintética de cromo 

Com o propósito de verificar a influência da concentração da solução sintética 

de cromo no processo de adsorção pela quitosana e diatomita tratada com microemulsão

foram realizados ensaios em coluna. Para a diatomita foram testadas três concentrações 

(0,015, 0,15 e 1,5 g.L-1, pH = 3,5, HLEITO = 4,10 cm, Q  40 mL/h, T = 30  3 ºC) e para a 

quitosana, devido à elevada capacidade de retenção de íons metálicos, foram testadas apenas 

duas concentrações (0,2937 e 1,7265 g.L-1, pH = 3,5, HLEITO = 1,30 cm, Q  75 mL/h, T = 30 

 3 ºC) pois, para os ensaios realizados a concentrações excessivamente baixas (0,015 g.L-1,

pH = 3,5), devido à necessidade de fazer passar um grande volume de solução, o leito tornou-
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se praticamente impermeável, o que impossibilitou o traçado da curva de ruptura. Os 

resultados obtidos são apresentados nas Figuras 40 e 41 e nas Tabelas 40 e 41. 

TABELA 40. Capacidades do leito em função da concentração da solução

sintética de sulfato de cromo para a diatomita tratada com microemulsão.

Concentração de cromo 
(mg/mL)

q (mg/g)

0,015 0,56
0,150 3,56
1,500 12,97

Através da análise da Tabela 40 e Figura 40 verifica-se que há um aumento na 

capacidade de adsorção de cromo à medida que a concentração da solução sintética de cromo

é aumentada.
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FIGURA 40. Curvas de ruptura para a diatomita tratada com microemulsão visando avaliar a 

influência da concentração da solução sintética de sulfato de cromo (pH = 3,5). 

Para a quitosana (Tabela 41 e Figura 41) verificou-se, também, que a 

capacidade de adsorção (q) aumentava com a concentração da solução sintética de cromo.

Para todos os ensaios a quitosana mostrou-se mais eficiente que a diatomita, o que já era 

esperado, devido à elevada capacidade do adsorvente antes e após o tratamento.

TABELA 41. Capacidades do leito em função da concentração da solução sintética de sulfato 

de cromo para a quitosana tratada com microemulsão.

Concentração de cromo (mg/mL) q (mg/g) 

0,2937 51,872

Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura

 Julho/2001 



136

1,7265 103,218
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FIGURA 41. Curvas de ruptura para a quitosana tratada com microemulsão visando avaliar a 

influência da concentração da solução sintética de sulfato cromo (pH = 3,5). 

Conforme pode ser verificado, para os dois adsorventes, a capacidade de 

adsorção aumentou com o elevação da concentração da solução sintética de sulfato de cromo.

Os resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com a literatura, pois, 

Bayley et al. (1999) publicou uma pesquisa sobre adsorventes de baixo custo para remoção de 

íons metálicos, incluindo a quitosana, e relatou uma capacidade de adsorção de 92 mg Cr (III) 

/g de adsorvente. Ele considerou como limitação do seu uso, além da solubilidade em

soluções ácidas, que impossibilitou o uso em soluções bastante diluídas, o fato de ser não 

porosa. A Figura 42 mostra a superfície dos dois adsorventes após a adsorção do cromo.
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(a) (b)

FIGURA 42. Microscopias eletrônicas de varredura (MEV) para a diatomita (a) e

a quitosana (b) tratadas com microemulsão após a adsorção do cromo (1000 x). 

Para a quitosana observa-se que houve a formação de nódulos esbranquiçados 

sobre a superfície do adsorvente após a adsorção do cromo. Eiden, Jewell e Wightman (1980) 

e Maruca (1982) estudaram a adsorção Cr (III) por quitina e quitosana e constataram, através 

de estudos de microscopia eletrônica de varredura (MEV), a presença de um grande número

de pequenos nódulos após o processo de adsorção, consistente com a elevada quantidade de 

metal retida pelo adsorvente. Maruca (1982) concluiu que a capacidade de remoção de cromo

foi superior para a quitosana e sugeriu que o mecanismo de adsorção do metal envolve a 

nucleação e o crescimento de nódulos na superfície do adsorvente. 

IV.12- Efeito do pH na remoção de cromo 

O pH da solução aquosa é um importante parâmetro controlador em processos 

de adsorção de íons metálicos. A influência da concentração de íons hidrogênio foi examinada

para a diatomita e a quitosana tratadas com microemulsão em ensaios em coluna e em banho 

finito.

Nos experimentos em coluna com a diatomita variou-se o pH entre 1,58 e 3,49 

e a concentração da solução sintética de cromo foi mantida constante (1,5 g.L-1, HL= 4,10 cm,

Q  28 mL/h) e para o ensaio em banho finito (T = 30  3 ºC) variou-se o pH entre 1,99 e 

3,52 e o volume (10 mL) e a concentração da solução sintética de sulfato cromo (1,50 g.L-1)

foram mantidos constantes. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 42 e Figura 43. 
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TABELA 42. Capacidades de adsorção do leito para a diatomita tratada com microemulsão de 

acordo com o pH da solução sintética de sulfato de cromo.

pH 1,58 2,50 2,95 3,20 3,49

q (mg/g) 10,69 18,64 28,44 11,38 12,39

Para a diatomita, após o estudo da Figura 43 e da Tabela 42, percebe-se que os 

maiores níveis de retenção de cromo foram observados a valores de pH próximos de 3. 

Quando o pH é elevado a valores superiores a 3 uma decrescente quantidade de cromo retido 

foi observada. 
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FIGURA 43. Curvas resultantes dos ensaios em coluna (a) e banho finito (b) para a diatomita

tratada com microemulsão com o propósito de estudar a dependência do pH da solução 

sintética de sulfato de cromo.

Para os ensaios em banho finito com a quitosana tratada com microemulsão (T 

= 30  3 ºC) o pH foi variado entre 1,64 e 4,12 e o volume (20 mL) e a concentração da 

solução sintética sulfato de cromo (1,45 g.L-1) foram mantidos constantes. Nos experimentos

em coluna o pH foi variado (1,50, 2,53; 3,01 e 3,50, Q  65 mL/h) e a concentração da 

solução sintética de sulfato de cromo foi mantida constante (C0 = 1,7265 g.L-1, HL = 1,30 cm).

Os resultados obtidos para os ensaios realizados são apresentados na Tabela 43 e Figura 44. 
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TABELA 43. Capacidades de adsorção do leito para a quitosana tratada com microemulsão

de acordo com o pH da solução sintética de sulfato de cromo.

pH 2,53 3,01 3,50

q ( mg/g) 91,78 90,56 130,22

Para a quitosana (Figura 44 e Tabela 43) os ensaios em banho finito indicaram

que os melhores resultados podem ser obtidos com valores de pH entre 2,5 e 3,5. 

Experimentos em coluna, realizados dentro desta faixa ótima, mostraram uma maior

capacidade para pH = 3,5, sendo comprovado neste trabalho que se criou um gradiente de pH 

ao longo da coluna, favorecendo os processos de sorção. 
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FIGURA 44. Curvas resultantes dos ensaios em coluna (a) e banho finito (b) para a quitosana 

tratada com microemulsão com o propósito de estudar a dependência do pH da solução 

sintética de sulfato de cromo.

O ensaio com a solução a pH = 1,50 não foi concluído devido à solubilidade da 

quitosana em meio ácido, o que ocasionou a impermeabilidade do leito. Devido à natureza 

alcalina do tratamento superficial, a valores de pH superiores a 4,5, o cromo começou a 

precipitar quando entrava em contato com o adsorvente. 

Através da análise da Figura 45 observa-se que as espécies Cr3+ prevalecem

somente a valores de pH inferiores a 3,6, o que segundo Richard e Bourg (1991) favorece a 
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formação de complexos com uma extensa variedade de ligantes, incluindo ligantes orgânicos 

sintéticos e naturais. É importante salientar que as espécies catiônicas estão presentes em

maiores proporções a baixos pHs, e que, a valores de pH superiores a 5, começa a haver a 

precipitação do metal, conforme foi verificado experimentalmente.

FIGURA 45. Especiação calculada do Cr (III) em função do pH (solução em equilíbrio com

Cr(OH)3 (S); dados de equilíbrio de Rai, Sass e Morre, 1987). 

IV.13- Efeito da presença de outros cátions metálicos na solução sintética de 

sulfato de cromo 

Com o propósito de avaliar a capacidade de retenção de íons metálicos pelos 

adsorventes impregnados com microemulsão foram realizados experimentos em leito fixo 

com soluções contendo uma mistura de metais (cromo, cobre e níquel). 

Os ensaios com a diatomita foram realizados para três valores de pH (1,20, 

1,80 e 2,38) utilizando um litro de uma solução sintética contendo 0,15 g.L-1 de cada espécie 

iônica (HL = 3,03 cm, Q  50 mL/h) e para a quitosana foram avaliados quatro valores de pH 

(2,04, 2,46, 2,95 e 3,49) utilizando também um litro de solução sintética contendo 0,25 g.L-1

de cada espécie iônica (HL = 1,28 cm, Q  70 mL/h). As Figuras 46 e 47 mostram, para os 

dois adsorventes, as curvas de ruptura obtidas para cada metal na faixa de pH utilizada e a 

Tabela 44 fornece os valores das capacidades para a diatomita, tendo em vista que para a 

quitosana os leitos não chegaram a romper com o volume de solução utilizado indicando uma

alta capacidade de retenção de íons metálicos por este adsorvente. 
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FIGURA 46. Curvas de ruptura para a diatomita tratada com microemulsão

 quando utilizada uma solução contendo cromo, cobre e níquel a

valores de pHs 1,20 (a), 1,80 (b) e 2,38 (c). 

TABELA 44. Capacidades de adsorção do leito para a diatomita tratada com microemulsão, a 

diferentes valores de pH, quando utilizada uma mistura de metais.

q (mg/g) Metal
pH = 1,20 pH = 1,80 pH = 2,38 

Cromo 0,98 1,64 1,68
Cobre 1,35 1,62 1,58
Níquel 1,22 1,19 1,66

Observa-se que após atingir o ponto de exaustão ocorre um processo de 

dessorção (C/C0 > 1) principalmente para o níquel e o cobre. Segundo Apak et al. (1998) os 
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íons metálicos são parcialmente presos por troca iônica enquanto passam através do 

adsorvente, ocasionando um gradiente natural de pH ao longo da coluna. Quando a coluna 

atinge a saturação, o pH cai para valores próximos aos iniciais, ocasionando a dessorção 

parcial dos íons metálicos.

Visando avaliar a interferência da presença dos outros íons metálicos na 

adsorção do cromo utilizou-se a metodologia descrita por Gupta (1998), que estudou o efeito 

da presença de íons metálicos (Cd+2, Zn+2) sobre a adsorção de Cu+2 e Ni+2 em escória 

ativada. Ele observou que íons metálicos interferentes (M+n) afetavam a capacidade de 

adsorção dos íons em estudo por alterarem a densidade de carga superficial do adsorvente. 

Gupta afirmou que o efeito da interação iônica sobre o processo de adsorção pode ser 

interpretado utilizando a razão entre a capacidade de adsorção do íon em um sistema

monocomponente (q0) e em um sistema multicomponente (qm), tal que: 

1
0q

qm   - a adsorção é promovida pela presença de outros íons metálicos.

1
0q

qm  - não há influência no efeito de adsorção do íon em estudo. 

1
0q

qm  - a adsorção é suprimida pela presença de outros íons metálicos na solução. 

Para o sistema monocomponente contendo o cromo utilizou-se a capacidade do 

leito obtida no experimento de diferentes concentrações (q0 = 3,56 mg/g, C = 0,15 g.L-1, pH = 

3,5) e para o multicomponente utilizou-se o valor de q obtido para o pH mais próximo (qm = 

1,68 mg/g).

14719,0
56,3

68,1

0q

qm     (55)

O resultado obtido pela relação qm/q0 foi 0,4719 e, portanto, menor que 1, o 

que leva a concluir que a adsorção do cromo sobre a diatomita foi suprimida pela presença de 

outros íons metálicos na solução. 
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FIGURA 47. Curvas de ruptura para a quitosana quando utilizada uma solução contendo 

cromo, cobre e níquel a valores de pHs 2,04 (a), 2,46 (b), 2,95 (c) e 3,49 (d). 

Os resultados apresentados na Figura 47 para o estudo da influência de outros 

íons metálicos na adsorção do cromo mostram, mais uma vez, que devido à solubilização da 

quitosana quando em contato com soluções ácidas, os ensaios a valores de pH iguais a 2,04, 

2,45 e 2,95 não foram concluídos devido à impermeabilidade do leito, suportando a passagem,

respectivamente, de 200,5, 513,5 e 650 mL. Através da análise das curvas obtidas para os 

diversos pHs pode-se concluir que o adsorvente mostrou-se mais eficaz para o cobre, seguido 

do cromo e do níquel. 

(d)
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IV.14- Efeito da presença de NaCl no processo de remoção de cromo 

Para avaliar a influência da força iônica no processo de remoção de cromo pela 

quitosana e diatomita tratadas com microemulsão variou-se o percentual de NaCl presente na 

solução. Os ensaios foram realizados a temperatura de 30 ºC utilizando uma solução sintética 

de sulfato de cromo (C = 1,78 g.L-1, pH = 3,05). 

Para a diatomita tratada com microemulsão adicionou-se a uma massa fixa de 

adsorvente (0,5 g) 10 mL de solução e deixou-se em contato, sob agitação, durante 2 horas. 

Para a quitosana tratada com microemulsão adicionou-se ao adsorvente (0,1 g) 10 mL da 

solução e manteve-se nas mesmas condições descritas anteriormente. A Figura 48 mostra os 

resultados obtidos para os dois adsorventes.
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FIGURA 48. Influência da presença de NaCl na capacidade de adsorção de cromo pela 

diatomita e quitosana tratadas com microemulsão.

Através da análise da Figura 48 pode-se verificar que para a diatomita tratada 

com microemulsão a presença do NaCl não diminui a capacidade de remoção do cromo,

verificando-se inclusive um leve aumento quando comparado com uma solução sem NaCl. 

Isto demonstra que a atração eletrostática desempenha um papel pouco significativo no 

processo de remoção do metal por este adsorvente. 
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Para a quitosana tratada com microemusão verifica-se um decréscimo na 

capacidade de adsorção do cromo com o aumento da quantidade de NaCl, significando que 

uma quantidade crescente de eletrólitos na solução pode inundar a superfície deste adsorvente 

ou causar um efeito competitivo dos íons Na+ com os íons Cr+3, diminuindo o acesso para o 

contato dos íons metálicos com a superfície. 

IV.15 – Estudo cinético do processo de remoção de cromo por adsorção 

utilizando a quitosana e  diatomita tratadas com microemulsão 

O estudo cinético do processo de remoção de cromo por adsorventes 

impregnados com microemulsão foi realizado com o propósito de obter informações sobre o 

tempo necessário para atingir o equilíbrio. Para a diatomita e a quitosana tratadas com

microemulsão foram realizados ensaios em banho finito a 30, 40 e 50 ºC utilizando 1,2 g do 

adsorvente e uma solução sintética de cromo (pH = 3,05, V = 25 mL). A adsorção do cromo

(III) em função do tempo sobre a diatomita e a quitosana é apresentada nas Figuras 49 e 50, 

respectivamente.
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FIGURA 49. Cinética de adsorção para determinação do tempo de equilíbrio para o processo 

de adsorção do cromo sobre a diatomita tratada com microemulsão.

Através dos resultados mostrados nas Figuras 49 e 50 observa-se que a 

adsorção de cromo (III) aumenta com o tempo de contato e atinge o equilíbrio (a adsorção 
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permanece constante), para a diatomita após aproximadamente 1 hora. Para a obtenção das 

isotermas de adsorção, utilizou-se para este adsorvente um tempo de contato de 2 horas. Para 

a quitosana o tempo adotado foi de 1 hora, embora o equilíbrio tivesse sido atingido após 40 

minutos de contato. 
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FIGURA 50. Cinética de adsorção para determinação do tempo de equilíbrio para o processo 

de adsorção do cromo sobre a quitosana tratada com microemulsão.

A constante cinética de adsorção para o processo de adsorção do cromo sobre a 

diatomita e a quitosana foi determinada utilizando a equação de Lagergren, que representa 

uma cinética de primeira ordem, ou seja, aquela cuja velocidade é proporcional à 

concentração de apenas um dos componentes da reação, sendo dada pela expressão (Ngah e 

Liang, 1999; Zhang et al., 1998): 

303,2
log)(log

tK
qqq ete    (56)
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onde qt é a quantidade de cromo adsorvida (mg/g) em um tempo t, qe é a quantidade adsorvida 

no equilíbrio (mg/g), t é o tempo de adsorção e K é a constante cinética de adsorção (min-1)

que pode ser determinada através de um gráfico de log (qe – qt) x t que fornece uma reta de 
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inclinação K/2,303. Os valores da constante cinética de adsorção (K) obtidas por este modelo

para a quitosana e a diatomita tratadas com microemulsão são mostrados na Tabela 45. 

TABELA 45. Constantes cinéticas de adsorção para a diatomita e 

 quitosana tratadas com microemulsão a 30, 40 e 50 ºC. 

30 ºC 40ºC 50ºCAdsorvente

K (min-1) R2 * K (min-1) R2 K (min-1) R2

Diatomita 8,35 x 10-2 0,9855 29,38 x 10-2 0,9951 31,36 x 10-2 0,9941

Quitosana 6,76 x 10-1 0,9998 3,33 x 10-1 0,9200 4,43 x 10-1 0,9353

(*) Coeficiente de correlação 

A cinética de sorção é controlada por vários fatores, incluindo os processos 

difusivos. Para a difusão seis passos podem ser enumerados e aplicados à remoção de cromo

(Janson-Charrier et al., 1996): 

(1) Transferência do cromo da fase volumétrica (bulk) até a camada limite ao redor da 

superfície do sólido; 

(2) Transporte do metal da camada limite até a superfície do adsorvente; 

(3) Transferência do cromo da superfície até os sítios ativos no interior da partícula; 

(4) Remoção dos íons metálicos por complexação, sorção e fenômenos de precipitação 

intrapartícula;

(5) Difusão de calor na partícula; 

(6) Difusão de calor na solução. 

O primeiro passo está relacionado com a agitação e homogeneidade da amostra,

porém a agitação fornecida à solução nos experimentos foi suficiente para desprezar esta 

etapa como fase controladora da difusão. 

A sorção é um fenômeno exotérmico, o que faz com que a transferência de calor 

deva ser considerada mas, por ser a água um excelente condutor térmico, os passos 5 e 6 

podem ser negligenciados. 

O segundo passo descreve a resistência ocasionada pelo filme ao redor da partícula 

e o terceiro passo está relacionado com a difusão intrapartícula. A sorção (passo 4) é uma fase 

rápida e não limitante. Observou-se que o processo de adsorção do cromo sobre a diatomita e 
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a quitosana seguia o modelo descrito acima, indicando que o passo controlador do processo 

difusivo para estes adsorventes era o filme fluido ao redor do sólido. 
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uando uma quantidade de adsorvente é colocada em contato com um fluido 

contendo o a

IV.16 – Isotermas de adsorção 

Q

dsorbato, a adsorção ocorre até que o equilíbrio seja atingido. Dados de

equilíbrio obtidos experimentalmente são normalmente apresentados na forma de isotermas,

que são diagramas que mostram a variação da concentração de equilíbrio da fase adsorvida 

com a concentração da fase fluida, a uma temperatura fixa. Para avaliar a capacidade de 

retenção do cromo pela diatomita e quitosana tratadas com microemulsão foram realizados 

ensaios a 30, 40 e 50 ºC. As Figuras 51 e 52 mostram as isotermas obtidas para os dois 

adsorventes modificados por microemulsão.
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FIGURA 51. Isotermas de adsorção para o cromo sobre a diatomita tratada com

microemulsão a 30, 40 e 50 ºC (C0 = 1,5 g.L-1, pH = 3,50). 
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FIGURA 52. Isotermas de adsorção para o cromo sobre a quitosana tratada com

microemulsão a 30, 40 e 50 ºC (C0 = 1,3 g.L-1, pH = 3,50). 

Todas as isotermas (Figuras 51 e 52) apresentaram um comportamento

semelhante, com a capacidade de adsorção aumentando com a temperatura. Semelhante

comportamento foi observado por Namasivayam e Senthilkumar (1998) quando estudavam o 

processo de remoção de arsênio (V) utilizando hidróxido de Fe (III)/Cr (III), fato atribuído ao 

aumento do tamanho do poro do adsorvente ou a ativação da superfície. 

López-Delgado, Pérez e López (1998) estudando a adsorção de Pb+2, Zn+2,

Cd+2, Cu+2, e Cr+3 sobre lodo de alto-forno observaram também que o processo de adsorção, 

neste caso, era endotérmico e a capacidade de adsorção e afinidade do adsorvente pelos 

metais em estudo aumentavam com a temperatura.

Gupta (1998) estudando o processo de adsorção do Cu+2 e Ni+2 em escória de 

alto-forno ativada observou comportamento semelhante. Ele atribuiu este fato as mudanças no 

tamanho do poro do adsorvente e ao aumento do número de sítios de adsorção devido à 

quebra de algumas ligações internas próximas a superfície da partícula. 

Outro fator que deve ser considerado é que há uma elevação na difusão 

intrapartícula dos metais, por ser a difusão um processo endotérmico, contribuindo para o 
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aumento da capacidade de adsorção, sendo admitido neste trabalho como o motivo principal 

para a elevação da capacidade com a temperatura.

Para a diatomita as isotermas de 30 e 40 ºC se cruzaram, indicando que a 

baixas concentrações as forças eletrostáticas apresentavam uma maior contribuição, 

favorecendo processos de troca iônica. Quando o processo de troca é estabelecido, a 

contribuição destas forças diminui e as forças de van der Waals passam a ter maior influência, 

fazendo que o sistema comece a apresentar um comportamento típico de processos de 

adsorção.

O equilíbrio de um soluto separado entre as fases sólida e líquida é descrito por 

vários modelos de isotermas de adsorção, tais como Freundlich e Langmuir. Para ajustar os 

dados experimentais e calcular a capacidade máxima de adsorção, estes dois modelos foram

aplicados na forma linearizada. 

O modelo de Langmuir supõe uma adsorção monocamada com uma

distribuição homogênea dos sítios ativos e da energia de adsorção, sem que haja interações 

entre as moléculas adsorvidas. O modelo de Langmuir é descrito pela equação (43). 

e

em

Cb

Cqb
q

1
     (57)

onde qm é a capacidade máxima que pode ser atingida e b é a constante de Langmuir.

Fisicamente qm representa a concentração das espécies adsorvidas sobre a superfície quando 

uma completa cobertura monocamada é atingida. 

Os valores de b e qm foram determinados através dos dados experimentais de q 

versus Ce utilizando a equação de Langmuir em sua forma linearizada, ou seja: 

m

e

m

e

q

C

qb

1

q

C
    (58)

onde um gráfico de e
e Cx

q

C
 fornece uma reta de inclinação (1 / b qm) e interseção (1 / qm). O 

conhecimento destes valores permite calcular os parâmetros b e qm. As retas que melhor

ajustaram os dados experimentais para os dois adsorventes foram obtidas através de 
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procedimentos de ajuste linear. As Figuras 53 e 54 mostram os resultados obtidos para a 

diatomita e a quitosana tratadas com microemulsão utilizando o modelo de Langmuir.
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FIGURA 53. Isotermas de Langmuir para o sistema diatomita tratada com microemulsão-

solução sintética de sulfato de cromo a 30, 40 e 50 ºC.

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40
Ce (mg/ mL)

0.000

0.001

0.002

0.003

C
e(

m
g/

m
L)

 /
 q

e(
m

g/
g)

Langmuir

T = 30 ºC

T = 40 ºC

T = 50 ºC

FIGURA 54. Isotermas de Langmuir para o sistema quitosana tratada com microemulsão-

solução sintética de sulfato de cromo a 30, 40 e 50 ºC.
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Algumas vezes a melhor representação teórica para os dados obtidos 

experimentalmente, para adsorção em fase líquida, é feita pelo modelo de Freundlich. Esse 

modelo sugere uma adsorção monocamada com interações laterais entre as moléculas

adsorvidas e distribuição energética heterogênea dos sítios. A equação do modelo de 

Freundlich é dada por: 

n
eCKq
1

           (n  1,0)                                                (59) 

onde K e n são constantes de equilíbrio adimensionais características do sistema em

consideração. Tomando-se o logaritmo em cada lado da equação de Freundlich, obtém-se:

eC
n

Kq log
1

loglog     (60)

O gráfico de log q x log Ce fornece uma linha reta cuja inclinação é 1/n e a 

interseção fornece o log K. A reta que melhor ajusta os dados experimentais é obtida através 

de procedimentos de ajuste linear de mínimos quadrados.

Os gráficos referentes ao modelo de Freundlich não serão apresentados devido 

à baixa correlação (R2) obtida para os dois adsorventes. A Tabela 46 mostra os valores 

calculados para qm e b nas temperaturas estudadas e os coeficientes de correlação obtidos para 

os modelos utilizados. 

TABELA 46. Coeficientes de correlação para os modelos utilizados e parâmetros

do modelo de Langmuir.

Diatomita Quitosana

Freundlich Langmuir Freundlich LangmuirT (ºC) 
R2 R2 qm

(mg/g)

b

(L/mg)

R2 R2 qm

(mg/g)

b

(L/mg)

30 0,557 0,999 9,988 0,235 0,8828 0,999 119,092 0,1805

40 0,684 0,996 10,390 0,138 0,8418 0,999 132,06 0,1916

50 0,323 0,995 11,552 0,094 0,8481 0,999 132,66 0,2901
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Através da constante do modelo de Langmuir pode-se calcular o valor do fator

de separação (r) para cada isoterma, definido como:

xYYxr 11    (61)

onde x corresponde a razão entre Ce e Cref (concentração máxima na fase fluida) e Y é igual a 

razão entre qe e qm (concentração máxima na fase sólida). Para a isoterma de Langmuir este 

valor pode ser definido como:

01

1

Cb
r      (62)

onde C0 é a concentração inicial da solução e b é a constante de Langmuir. Estes parâmetros

indicam a forma da isoterma de acordo com a Tabela 47 (Ngah e Liang, 1999). 

TABELA 47. Forma da isoterma de acordo com o fator de separação (Ngah e Liang, 1999). 

Valor de r Tipo de isoterma 
r > 1 Desfavorável
r = 1 Linear

0 < r <1 Favorável
r = 0 Irreversível

Os valores dos fatores de separação (r) para cada isoterma (30, 40 e 50 ºC) e 

adsorvente foram calculados utilizando a concentração inicial da solução (1500 mg.L-1) e os 

valores obtidos para a constante de Langmuir. A Tabela 48 mostra os valores obtidos para 

cada sistema.

TABELA 48. Valores dos fatores de separação (r) para a diatomita e a quitosana tratadas com

microemulsão a diferentes temperaturas.

Fator de Separação (r) 

Temperatura (ºC) Diatomita Quitosana

30 0,0029 0.0043

40 0,0048 0,0040

50 0,0070 0,0027
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Conforme pode ser verificado, através da Tabela 48, os valores encontrados 

estão compreendidos entre 0 e 1, o que indica que o processo de adsorção do cromo sobre os 

adsorventes impregnados por microemulsão apresenta isotermas do tipo “favorável”. É 

importante verificar que os valores aproximaram-se de zero, o que pode significar uma maior

dificuldade na eluição do metal do adsorvente. 

TABELA 49. Capacidades de adsorção obtidas em ensaios em coluna e

banho finito (T = 30 ºC).

Adsorvente q (mg/g)

Banho Finito 

q (mg/g) 

Coluna

Diatomita 9,988 12,97

Quitosana 119,092 130,217

A Tabela 49 compara os valores obtidos para a capacidade de adsorção em

ensaios em coluna e banho finito. Pode-se verificar que os valores obtidos nos ensaios em

coluna, por terem sido calculados até a exaustão do leito e existir dentro da coluna um

gradiente natural de pH e concentração, o que favorece os processos de sorção, foram

superiores aos obtidos em banho finito. 

IV.17- Cálculo dos parâmetros termodinâmicos 

Os parâmetros termodinâmicos podem ser calculados utilizando as isotermas

de Langmuir. Quando os valores da constante de Langmuir (b) se comportam linearmente

com a temperatura é possível aplicar a equação de vant Hoff para o cálculo destes valores, de 

acordo com a expressão: 

RTH
CL eAK /     (63)

aplicando o logaritmo natural obtemos:

RT

H
AK CL lnln    (64)
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onde R é a constante universal dos gases (8,31x 10-3 kJ mol-1), H é o calor de adsorção (kJ 

mol-1), AC é o fator pré-exponencial da equação de Clausius-Clapeyron e T é a temperatura da 
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solução (K). Os valores de H para a diatomita e a quitosana foram calculados através das 

inclinações dos gráficos de ln KL x 1/T (gráficos de vant Hoff), conforme pode ser verificado 

nas Figuras 55 e 56 e Tabelas 50 e 51. 
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FIGURA 55.  Gráfico de van’t Hoff para a adsorção do cromo sobre a diatomita tratada com

microemulsão.
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FIGURA 56. Gráfico de van’t Hoff para a adsorção do cromo sobre a quitosana tratada com

microemulsão.
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A mudança na energia livre de Gibbs ( Go) foi obtida utilizando a seguinte 

expressão:

KTRGo ln     (65)

Para o processo de adsorção de cromo sobre a diatomita e quitosana tratadas 

com microemulsão, devido aos valores obtidos para o calor de adsorção (Tabela 50 e 51), 

conclui-se que houve adsorção física. 

TABELA 50. Parâmetros termodinâmicos para a adsorção do cromo sobre a diatomita tratada 

com microemulsão.

Diatomita
T (ºC) qm

(mg/g)
b

(L/mg)
KL

(L/g)
Ln KL T

(K)
H0

(kJ mol-1).
- G0

(kJ.mol-1)
30 10,04 0,151 1,5160 0,4161 303 -30,98 1,5160

40 10,47 0,100 1,0470 0,0459 313 -30,98 0,1194

50 11,54 0,094 1,0848 0,0814 323 -30,98 0,2184

TABELA 51. Parâmetros termodinâmicos para a adsorção do cromo sobre a quitosana tratada 

com microemulsão.

Quitosana
T (ºC) qm

(mg/g)
b

(L/mg)
KL

(L/g)
Ln KL T

(K)
H0

(kJ mol-1).
- G0

(kJ.mol-1)
30 119,09 0,1805 21,496 3,068 303 23,5479 7,7246

40 132,06 0,1916 25,303 3,231 313 23,5479 8,4037

50 132,66 0,2901 38,485 3,650 323 23,5479 9,7978

Para os dois adsorventes obteve-se valores negativos de Go, indicando que o 

fenômeno de adsorção do cromo sobre a superfície dos adsorventes, o que já era esperado, foi 

de natureza espontânea (Ajmal et al. 1998; Gupta, 1998; Namasivayam e Senthilkumar, 1998; 

López-Delgado, Pérez e López, 1998). 

Segundo Figueiredo e Ribeiro (1987) a isoterma de Langmuir nem sempre é 

verificada na prática, devido à hipótese feita na sua derivação de que cada centro ativo da 

superfície só pode acomodar uma entidade adsorvida. Verifica-se freqüentemente que o calor 

de adsorção diminui à medida que aumenta a quantidade adsorvida. Isto significa que a 

superfície não é homogênea e que os centros mais ativos são ocupados em primeiro lugar.
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IV.18 – Estudo da dessorção do cromo 

O processo de dessorção, ou eluição, é aquele em que as espécies moleculares

ou atômicas que estavam presas ao sólido deixam esta superfície e passam para a fase fluida 

ambiente. O solvente da dessorção é o eluente, e o canal efluente contendo o soluto 

dessorvido e o solvente eluente é o eluato.

O processo de dessorção de íons metálicos de adsorventes geralmente envolve 

tratamentos ácidos. Michard et al. (1996) utilizaram ácido sulfúrico, clorídrico e nítrico 

visando remover íons urânio adsorvidos em sílica gel. Estes autores testaram também o 

bicarbonato de sódio devido à habilidade dos bicarbonatos de formarem complexos com o 

metal. Ngah e Liang (1999) utilizaram EdTA (10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 M) como agente 

eluente para a remoção de íons Au3+ de quitosana e quitosana N-Carboximetil.

Com o propósito de reutilizar o cromo e/ou o adsorvente foram realizados 

testes de dessorção. Os íons cromo foram adsorvidos em experimentos em banho finito e 

foram eluídos utilizando uma razão sólido-líquido de 0,1 g.mL-1.

Em geral, a solução eluente deve ser tal que efetivamente separe as ligações, 

removendo o metal depositado no adsorvente. O objetivo é remover o metal na menor

quantidade possível de eluente, sem danificar a capacidade do adsorvente, tornando-o capaz 

de ser reutilizado em múltiplos ciclos de adsorção/dessorção. 

Para a remoção do cromo adsorvido foram utilizados como agentes eluentes 

soluções contendo contra-íons competitivos, trocadores de prótons e agentes complexantes.

Os agentes utilizados com potencial de reação de troca de íons competitivos foram o cloreto 

de sódio, o hidróxido de sódio e o sulfato de sódio. Os ácidos minerais, ou seja, ácido 

clorídrico, sulfúrico e nítrico, foram considerados agentes trocadores de prótons e os agentes 

complexantes incluíram os agentes quelantes, isto é, o EDTA e os compostos contendo íons 

cloreto e sulfato. As Figuras 57 e 58 e Tabela 52 mostram os resultados obtidos para a 

diatomita e a quitosana tratadas com microemulsão, respectivamente.
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FIGURA 57. Dessorção do cromo da diatomita tratada com microemulsão utilizando diversos 

agentes eluentes em uma razão sólido líquido de 0,1 g.mL-1 (tempo de contato = 3 dias). 
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FIGURA 58. Dessorção do cromo da quitosana tratada com microemulsão utilizando diversos 

agentes eluentes em uma razão sólido líquido de 0,1 g.mL-1(tempo de contato = 3 dias). 

Para os dois adsorventes os ácidos minerais provaram ser eficientes eluentes. 

Este resultado era esperado devido ao fato do processo de adsorção apresentar interações 
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eletrostáticas entre a molécula de tensoativo (RCOO-) e o cromo. Quando a solução ácida 

entra em contato com o adsorvente carregado, durante o processo de eluição, os ions H+ têm

maior afinidade pela molécula do tensoativo, resultando na liberação do cromo.

TABELA 52. Percentuais de dessorção do cromo da diatomita e quitosana tratadas com

microemulsão utilizando diversos agentes eluentes. 

Agente Eluente Diatomita
% Cr Eluído 

Quitosana
% Cr Eluído 

EdTA (0.25 M) 1,63 12,22
NaOH (1 N) 2,07 20,62
H2SO4 (1 N) 41,70 100,00
H2SO4 (5 M) 80,69 82,47

NaOH (0,01 N) + H2SO4  (1N) 48,44 28,93
HNO3 (1N) 27,49 71,34

HNO3 (0.05 N) 6,49 2,17
HCl (5M) 100,00 74,72

Na2SO4 (1 M) 1,25 0,07
NaCl (10 %) - 0,32

No caso da quitosana verificou-se uma parcial diluição do adsorvente, sendo 

este um fator limitante de sua reutilização. 

Para a diatomita foram realizados ensaios complementares visando obter 

informações sobre a melhor concentração e volume de HCl a ser empregado no processo. 

Para estes ensaios tomou-se 1 g do adsorvente carregado com o cromo e 

adicionou-se um volume variável da solução de HCl a uma concentração de 5 e 8 M. Deixou-

se o sólido em contato com o líquido eluente durante 2 dias e, após este período, analisou-se a 

fase fluida em EAA. A Tabela 53 mostra os resultados obtidos para as concentrações 

empregadas.

TABELA 53. Dessorção do cromo da diatomita tratada com microemulsão utilizando solução 

de ácido clorídrico a 5M e 8M. 

Volume de HCl 
(mL)

HCl – 5 M 
% de Eluição 

HCl – 8 M 
% de Eluição 

4 69,25 69,68
6 79,90 82,82
8 84,28 90,06
10 81,20 82,92
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Através da análise da Tabela 53 verificou-se que o melhor resultado foi obtido 

utilizando um volume de 8 mL de HCl a uma concentração de 8 moles por litro. Visando 

obter informações sobre o tempo necessário para que todo o metal fosse eluído realizou-se 

estudo cinético. A Tabela 56 mostra os resultados obtidos para este ensaio. 

TABELA 54. Estudo cinético da dessorção do cromo da diatomita tratada com microemulsão

utilizando HCl (8M). 

Tempo (h) % de Eluição 
24 72,76
48 81,69
60 83,40
72 89,87
84 92,59
90 100,00
96 100,00
102 100,00
108 100,00

Observou-se que após 3,5 dias de contato todo o metal era eluído. Realizou-se 

ensaio com o adsorvente carregado com o cromo e adicionou-se água destilada para verificar 

se o metal, durante este período de tempo de contato, poderia ser eluído sem a presença do 

ácido. Verificou-se que apenas 0,55 % do cromo adsorvido era eluído, comprovando a 

eficiência do HCl. 

Com este estudo conclui-se que apesar da maior capacidade de adsorção de 

cromo pela quitosana tratada com microemulsão considera-se a diatomita tratada com

microemulsão um melhor adsorvente pelas seguintes razões: 

- menor custo;

- boa capacidade de adsorção de cromo;

- possibilidade de eluição do cromo adsorvido; 

- após novo tratamento com microemulsão pode ser reutilizada sem perda da capacidade 

de adsorção. 

IV.19 – Fluxograma do processo de adsorção de cromo por adsorventes 
impregnados com microemulsão 
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Com o propósito de apresentar a metodologia desenvolvida será mostrado a 

seguir o fluxograma para o processo global de remoção de cromo pela diatomita e quitosana. 

No Anexo II são apresentadas as publicações requeridas para a defesa da tese. 

FLUXOGRAMA

Adsorvente:
Diatomita e Quitosana 

Microemulsão:
- 50 % C/T = 4 (álcool isoamílico/OCS)
- 25 % Fase óleo (querosene) 
- 25% Fase aquosa
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Mistura
 20 mL E + 10 g adsorvente

Estufa
48 horas – 65 ºC 

Quitosana Tratada c/  E Diatomita Tratada c/ E

Melhores condições operacionais: 
- Coluna 
- Granulometria: -14 +20 
- Soluções concentradas
- pH  3,0 
- q = 12,97 mg/g

Processo de dessorção: 
- Melhor eluente – HCl -8M (100%) 
- Volume de eluente – 8mL/g
- Contato - > 3,5 dias 

Solução de Cr+3 Diatomita

Processo de dessorção: 
- Melhor eluente - H2SO4 (100%)
- S/L = 0,1 g/mL
- Contato – 3 dias
- Não reciclável

Melhores condições operacionais: 
- Coluna 
- Soluções concentradas
- pH entre 2,5 e 3,5 
- q = 130,22 mg/g
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V - CONCLUSÕES

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia buscando aplicar as 

microemulsões como agentes modificadores de superfícies de adsorventes para a remoção de 

íons metálicos. Com o propósito de aperfeiçoar esta técnica, vários parâmetros foram

avaliados, o que permitiu chegar as seguintes conclusões: 

1 – Os diagramas de fases pseudoternários para os sistemas contendo querosene (fase 

orgânica), água destilada (fase aquosa), óleo de coco saponificado (tensoativo) e álcool 

isoamílico ou butílico (cotensoativo) apresentaram regiões de microemulsão bastante 

satisfatórias, podendo ser aplicados para impregnação dos adsorventes. 

2 –  Resultados obtidos em um processo de extração líquido-líquido, utilizando como solvente 

uma microemulsão bicontínua composta por água destilada (25 %), querosene (25 %), óleo de 

coco saponificado (10%) e álcool butílico ou isoamílico (40%), indicaram que os dois 

sistemas foram bastante efetivos. Resolveu-se utilizar para a impregnação dos adsorventes a 

microemulsão contendo o álcool isoamílico devido sua baixa solubilidade em água (2,4 %), o 

que representa um menor risco de contaminação ambiental.

3 – A secagem do adsorvente impregnado por microemulsão deve ser realizada a 65 ºC. Esta 

conclusão baseia-se no fato de que a secagem a 110 ºC elimina maior quantidade de fase óleo, 

o que dificulta a remoção dos metais.

4 – Do estudo do tempo de secagem do adsorvente impregnado com microemulsão a 

diferentes granulometrias conclui-se que a granulometria – 14 +20 com 48 h de secagem do 

tratamento superficial apresenta uma maior capacidade de adsorção, sendo importante

salientar que todos os experimentos apresentaram bons resultados. 

5 – Os testes para verificar a eficiência do tratamento superficial dos adsorventes terra fuller

(Filtrol 24TM), diatomita, quitosana e carvão ativo permitem concluir que as melhores
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capacidades de adsorção foram obtidas para a quitosana e a diatomita. O carvão ativo e o 

Filtrol 24TM não apresentaram boa capacidade de retenção de cromo após o tratamento

superficial.

6 - A modificação da superfície da diatomita com microemulsão mostra a necessidade deste 

tratamento visando aumentar seu poder de adsorção de metais, uma vez que, sem tratamento

prévio, a mesma não adsorve os metais testados. Apesar da boa capacidade de adsorção da 

quitosana, o tratamento superficial conseguiu elevar a capacidade de retenção de cromo em

aproximadamente 10 %, comprovando a eficiência do mesmo.

7 – A otimização do processo de adsorção para adsorventes impregnados com diferentes 

composições de microemulsão leva a concluir que a melhor representação para os dois 

sistemas é obtida através de um modelo quadrático. Através do traçado das superfícies de 

isorespostas verifica-se que há um aumento da capacidade de adsorção com a quantidade de 

matéria ativa presente no sistema e que, o ponto escolhido para a impregnação dos 

adsorventes (Ponto G), representa uma boa escolha pois fornece resultados bastante 

satisfatórios com uma quantidade intermediária de matéria ativa. 

8 - O adsorvente tratado com a microemulsão foi mais efetivo que o tratado com a solução de 

tensoativo, comprovando que a fase orgânica (querosene) é importante no mecanismo de 

recuperação dos íons metálicos.

9 - A capacidade de adsorção (q) aumenta com a concentração da solução sintética de sulfato 

de cromo. Para todas as concentrações testadas a quitosana mostrou ser mais eficiente que a 

diatomita, o que já era esperado, devido à elevada capacidade do adsorvente mesmo antes do 

tratamento.

10 - Observou-se através de MEV que houve a formação de nódulos esbranquiçados sobre a 

superfície da quitosana após a adsorção do cromo, consistente com a elevada quantidade de 

metal retida pelo adsorvente, sugerindo que o mecanismo de adsorção do metal envolve a 

nucleação e o crescimento destes nódulos na superfície. 

11 - O pH da solução aquosa é um importante parâmetro controlador no processo de adsorção 

de íons metálicos. Para a diatomita os maiores níveis de retenção de cromo foram observados 
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a valores de pH próximos a 3 e, com a elevação deste parâmetro, uma decrescente quantidade 

de cromo retido é observada. Para a quitosana os melhores resultados podem ser obtidos com

valores de pH entre 2,5 e 3,5. 

12 – Os experimentos de adsorção em leito fixo com soluções contendo uma mistura de 

metais (cromo, cobre e níquel) demonstraram que a adsorção do cromo sobre a diatomita

tratada com microemulsão foi suprimida pela presença de outros íons metálicos na solução. 

Para a quitosana verifica-se que há uma adsorção preferencial do cobre, seguida do cromo e 

do níquel. 

13 - A presença de NaCl na solução não diminui a capacidade de remoção do cromo para a 

diatomita, demonstrando que a atração eletrostática desempenha um papel pouco significativo 

no processo de remoção do metal por este adsorvente. Para a quitosana verifica-se um

decréscimo na capacidade de adsorção do cromo com o aumento da quantidade de NaCl, 

significando que uma quantidade crescente de eletrólitos na solução pode inundar a superfície 

do adsorvente ou causar um efeito competitivo dos íons Na+ com os íons Cr+3.

14 - Do estudo cinético conclui-se que a adsorção de cromo (III) aumenta com o tempo de 

contato e o equilíbrio é atingido após aproximadamente 1 hora para a diatomita e após 40 

minutos para a quitosana. 

15 – A constante cinética para o processo de adsorção do cromo sobre a diatomita e a 

quitosana foi determinado utilizando a equação de Lagergren. Observou-se que o processo de 

adsorção do cromo sobre a diatomita e a quitosana segue este modelo, indicando que o passo 

controlador do processo difusivo é o filme fluido ao redor do sólido. 

16 - As isotermas de adsorção da diatomita e da quitosana (30, 40 e 50 ºC) apresentaram um

comportamento semelhante, com a capacidade de adsorção aumentando com a temperatura.

Este comportamento pode ser explicado pelo aumento da difusão com a elevação da 

temperatura. Os adsorventes impregnados por microemulsão apresentaram isotermas do tipo 

“favorável”.
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17 - Para a diatomita, as isotermas a 30 e 40 ºC se cruzaram, indicando que a baixas 

concentrações as forças eletrostáticas apresentavam uma maior contribuição, favorecendo 

processos de troca iônica. A maiores concentrações a contribuição destas forças diminui e as 

forças de van der Waals passam a ter maior influência, fazendo que o sistema comece a 

apresentar um comportamento típico de processos de adsorção. 

18 – Pode-se concluir que o modelo de Langmuir proporciona um melhor ajuste dos dados 

experimentais. A capacidade máxima de adsorção obtida para a diatomita é de 11,55 mg de 

Cr3+/g de adsorvente e para a quitosana 132,66 mg de Cr3+/g de adsorvente (50 ºC). 

19 – Os estudos de dessorção permitem concluir que os ácidos minerais, ou seja, ácido 

clorídrico, sulfúrico e nítrico, são eficientes eluentes, o que era esperado devido ao fato do 

processo de adsorção apresentar interações eletrostáticas entre a molécula de tensoativo 

(RCOO-) e o cromo e na presença do ácido há uma quebra destas interações. A quitosana foi 

parcialmente diluída durante o processo de dessorção, o que dificulta sua reutilização bem

como a reciclagem do cromo.

20 – As melhores condições de dessorção do cromo adsorvido na diatomita tratada com

microemulsão são obtidas utilizando 8 mL ácido clorídrico (HCl – 8M) por grama de 

adsorvente, com tempo ideal para eluição total do cátion metálico superior a 3,5 dias de 

contato.

21 - Conclui-se que apesar da maior capacidade de adsorção da quitosana tratada com a 

microemulsão, o processo global de adsorção/dessorção, utilizando a diatomita tratada com

microemulsão, é mais vantajoso, uma vez que a mesma retém o cromo com bastante 

eficiência e permite sua reciclagem.

22 – Este trabalho aportou uma contribuição ao estudo dos processos de adsorção e aplicou 

pela primeira vez as microemulsões no tratamento de superfícies para remoção de metais,

mostrando sua viabilidade e eficiência. 
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Sugestões para trabalhos futuros: 

- Utilizar o efluente proveniente de um curtume.

- Testar outros materiais que sejam resíduo de atividade industrial ou da agricultura 

local como adsorventes. 

- Procurar modificar a quitosana visando torná-la indissolúvel. 

- Testar outros sistemas microemulsionados.

- Estudar o processo de dessorção de forma mais abrangente. 
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ANEXO I 

Sistema utilizado nos ensaios em banho finito 

Vista frontal 

BANHO MARIA TERMOSTATIZADO

Conversor de
frequência

Termômetro
digital

Vista superior 

A A
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Corte A-A 

CORTE A - A

LEGENDA

1  - Gabinete
2  -  Cuba Banho Maria
3 - Bandeja de agitação
4 -  Garras de fixação
5  -  Resistência elétrica
6  -  Motor elétrico
7  -  Sistema excêntrico
8  -  Tampa superior
9  -  Erlenmeyer com 
tampa
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ANEXO II 


