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Resumo

A atividade têxtil resulta em efluentes com uma variedade de corantes. Dentre os vá-

rios processos para a remoção de corantes destes efluentes, ode sorção constitui um dos

métodos mais efetivos, sendo a quitosana um sorvente alternativo bastante promissor para

este fim. A sorção do corante alaranjado de metila em partículas de quitosana reticulada

foi avaliada através de estudos de equilíbrio e cinética de sorção em diferentes pHs. Além

da análise com o modelo de pseudo-ordem normalmente adotadona literatura (por exemplo,

pseudo-primeira-ordem e pseudo-segunda-ordem), um novo modelo envolvendo uma cinética

de pseudo-n-ordem foi usada, sendon determinado via regressão não-linear, usando o mé-

todo de Levenberg-Marquardt. Medidas de potencial zeta indicaram interações eletrostáticas

importantes no processo de sorção. Com relação aos estudos de equilíbrio, os dados foram

bem representados pela isoterma híbrida Langmuir-Freundlich, e a energia livre de Gibbs de

sorção como uma função da massa de corante por área de partícula mostrou que este processo

torna-se mais homogêneo à medida que o pH da fase contínua diminui. Considerando a ciné-

tica de sorção, apesar do modelo de pseudo-n-ordem descrever bem os dados experimentais,

a equação cinética envolvendo difusão-adsorção foi mais consistente em termos de descrição

físico-química do processo de sorção.

Palavras-chave: Quitosana, corante, isoterma de sorção, cinética de sorção.
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Abstract

Textile activity results in effluents with a variety of dyes.Among the several processes for

dye-uptaking from these wastewaters, sorption is one of themost effective methods, chitosan

being a very promising alternative for this end. The sorption of Methyl Orange by chitosan

crosslinked particles was approached using equilibrium and kinetic analyses at different pH’s.

Besides the standard pseudo-order analysis normally effectuated (i.e. pseudo-first-order and

pseudo-second- order), a novel approach involving a pseudo-nth-order kinetics was used,n

being determined via non-linear regression, using the Levenberg-Marquardt method. Zeta po-

tential measurements indicated that electrostatic interactions were important for the sorption

process. Regarding equilibrium experiments, data were well fitted to a hybrid Langmuir-

Freundlich isotherm, and estimated Gibbs free energy of adsorption as a function of mass of

dye per area of chitosan showed that the process of adsorption becomes more homogeneous

as the pH of the continuous phase decreased. Considering thekinetics of sorption, although a

pseudo-nth-order description yielded good fits, a kinetic equation involving diffusion adsorp-

tion phenomena was found to be more consistent in terms of a physicochemical description of

the sorption process.

Key words: Chitosan, dye, sorption isotherm, sorption kinetics.
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Símbolos

ppm partes por milhão;

DBO demanda bioquímica de oxigênio;

DQO demanda química de oxigênio;

POP poluente orgânico persistente;

ETE estação de tratamento de esgotos;

UV radiação na região do ultravioleta;

AFM microscopia de força atômica;

STM microscopia de tunelamento;

IV infravermelho;

ν número de onda;

λ comprimento de onda;

ν frequência;

ω frequência angular;

c velocidade da radiação eletromagnética no vácuo;

∆E diferença de energia entre o estado excitado e o de menor energia;

h constante de Planck;

ν frequência de fóton;

T transmitância;
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A absorbância;

UV-Vis ultravioleta-visível;

σ , π orbitais ligantes;

n orbital não-ligante

π∗, σ∗ orbitais antiligantes;

Å angstrôm;

I intensidade da radição que emerge da amostra;

I0 intensidade da radiação que incide na amostra;

ǫ coeficiente de absortividade molar;

c concentração molar do soluto;

b comprimento do caminho óptico;

a absortividade;

M massa molar do soluto;

ǫmax absortividade molar no máximo de absorção;

MEV microscopia eletrônica de varredura;

ζ potencial zeta;

Ψd potencial elétrico;

κ parâmetro de Debye-Hückel;

Mv massa molar viscométrica média;

kv quilovolts;

mq ,ma massas de quitosana e água;

Vq ,Va , Vp volumes de quitosana, água e do picnômetro;

ρq , ρa densidades de quitosana e água;

S percentual de intumescimento;

hf altura da coluna de partículas depois do intumescimento;

hi altura da coluna de partículas antes do intumescimento;
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M molaridade;

µE mobilidade eletroforética;

η viscosidade da fase dispersora;

ε0 permissividade do vácuo;

εr permissividade dielétrica relativa do meio ;

χ2 função chi-quadrado;

Ce concentração de corante em equilíbrio na fase contínua em estudos de sorção;

C0 concentração de corante antes da sorção;

qe massa de corante sorvida por massa de quitosana em equilíbrio em estudos de sorção;

Γ massa de corante sorvida por área de quitosana em equilíbrio;

λmax comprimento de onda de absorbância máxima;

rpm rotações por minuto;

g unidade de força centrífuga equivalente a aceleração da gravidade;

V volume de solução de corante usado no ensaio de sorção;

Aq área da partícula de quitosana;

Nq número de partículas de quitosana;

r raio médio da partícula de quitosana;

Ql valor máximo deqe para um dado par sorvato-sorvente para a isoterma de Langmuir;

al constante de Langmuir relacionada à afinidade físico-química dos sítios de ligação;

Qf constante de Freundlich;

nf fator de heterogeneidade da isoterma de Freundlich;

Qrp ,arp , a parâmetros da isoterma de Redlich-Peterson;

Qlf , alf , nlf parâmetros da isoterma de Langmuir-Freundlich;

∆G energia livre de Gibbs;

R constante universal dos gases;

T temperatura em Kelvin;

11



K , K1 constantes de equilíbrio envolvendo a interface partícula-solução;

a coeficiente de atividade;

CD−,i concentração do ânion do corante na interface;

Vi volume da interface;

rv raio entre o volume da interface partícula-solução e o volume da partícula;

φ parâmetro relacionado a interface partícula-solução;

qE massa de corante sorvida por massa de quitosana em estudos cinéticos;

k constante cinética;

n ordem de cinética;

CE concentração de corante em equilíbrio na fase contínua em estudos cinéticos;

kd , m parâmetros da equação cinética de difusão-adsorção.
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1 Introdução

A racionalização do uso da água é uma questão que vem ganhandoimportância nos últimos

anos, uma vez que este recurso está se tornando cada vez mais escasso.1 Essa problemática

é decorrente do seu mau uso ao longo de todos esses anos, pelosmais diversos setores da

sociedade, de forma marcante pelo setor industrial, que a utiliza em todas as suas atividades,

produzindo grandes quantidades de efluentes. Muitas vezes,esses efluentes, que poderiam

perfeitamente ser tratados para a reutilização potencial da água, são lançados sem o devido

tratamento nos seios de corpos aquáticos, gerando desperdício e contaminação ambiental. No

entanto, essa realidade está se modificando, seja por necessidade, ou conscientização.2

Os contaminantes presentes nesses efluentes industriais são os mais diversos possíveis: co-

rantes, sólidos suspensos, metais pesados, matéria orgânica, nutrientes, nitratos, taninos, lig-

ninas, princípios ativos, etc.3 Na indústria de tecidos, os corantes utilizados nos processos

de coloração têxtil produzem efluentes com forte coloração.4 Além do problema estético,

visto que a mínima presença de cor altera significativamentea coloração da água, os corantes

presentes normalmente não são biodegradáveis, gerando preocupação do ponto de vista am-

biental,5 podendo causar alterações no processo de fotossíntese, na biota aquática e na vida

humana.6

Diferentes tipos de tratamentos (biológicos, químicos e físicos) vêm sendo utilizados no

tratamento de efluentes contendo corantes.5, 7 Em muitos casos, combinam-se processos para

aumentar a eficiência de remoção de corantes e demais contaminantes indesejáveis. O pro-

cesso físico de adsorção vem se mostrando bastante promissor na etapa de remoção de cor de
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efluentes com os mais diversos adsorventes.8–10

O tipo de adsorvente mais comumente utilizado no processo deadsorção industrial é o

carvão ativado, em virtude de sua composição, textura e áreasuperficial.9 No entanto, seu

alto custo e dificuldade de regeneração limitam o seu uso.11 Com isso, estudos laboratoriais

e de escala piloto estão sendo desenvolvidos com adsorventes alternativos de menor custo,

tais como restos de frutas, cascas de cereais (milho, arroz), resíduos industriais, argilas, sílica,

alumina, quitina, quitosana, etc.12, 13

A Região Nordeste apresenta uma grande área litorânea, a qual favorece a obtenção de

materias oriundos de crustáceos, tais como a quitina e a quitosana. Assim, estudos adsortivos

com a quitosana, um polímero natural biodegradável bastante versátil, são de grande interesse

no desenvolvimento de um adsorvente útil no tratamento de efluentes para minimização dos

custos e impacto ambiental.14
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2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é avaliar a adsorção do corante aniônico Alaranjado de Metila, como

substância modelo, em partículas de quitosana modificadas quimicamente. Para isso, foram

realizados estudos físico-químicos de equilíbrio, com equações de diferentes isotermas e, de

cinética de adsorção baseadas na concentração de corante nafase contínua.
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3 Revisão Bibliográfica

3.1 Efluentes

A atividade industrial urbana está sendo apontada como uma das principais fontes poluidoras

do ambiente aquático por meio de deposição atmosférica ou lançamento de fluidos residuários,

chamados de efluentes.15 A mais de 40 anos se estuda os efeitos dos efluentes no meio ambi-

ente. Durante esse período, efeitos foram observados, aspectos regulatórios implementados e

indústrias se adequaram a esses critérios, diminuindo os efeitos agudos ao meio-ambiente.16

Grandes volumes de efluentes são produzidos pelos processosindustriais, os quais muitas

vezes não recebem o devido tratamento, agredindo o meio-ambiente e gerando desperdício de

água. Por isso, ações vêm sendo realizadas no sentido de tratar esses efluentes e/ou de diminuir

os níveis de contaminantes presentes a concentrações aceitáveis.2 Com isso, racionalizando o

uso e reuso da água envolvida, aspecto este importante uma vez que esse recurso natural está

se tornando cada vez mais escasso em nossa sociedade.1, 17

Efluentes provenientes da fabricação de produtos orgânicose corantes, de refinamento de

metais e de refinarias de petróleo, estão sendo apontados como responsáveis por efeitos muta-

gênicos. Com isso, investigações direcionadas aos efeitosdecorrentes de efluentes estão sendo

realizadas. Historicamente, estas investigações eram feitas para avaliar a toxicidade aguda em

várias espécies aquáticas. Nos últimos anos, parâmetros regulatórios foram estabelecidos para

efeitos agudos, como baixos níveis de oxigênio dissolvido (OD), amônia e metais pesados; e

crônicos, como avaliação de disrruptores endócrinos associados a efeitos reprodutivos da biota
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aquática, fauna e população humana. Investigações deste tipo apontaram clorodiidrobenzenos

como responsáveis pela toxicidade aguda dos efluentes.16

Os mais variados tipos de indústrias, tais como de tecido, couro, borracha, papel, plástico,

medicamentos, cosméticos e laticínios, produzem grandes volumes de efluentes com as com-

posições mais diversas.3

Indústrias têxteis geram efluentes com coloração persistente. Os corantes comumente utili-

zados são desenvolvidos para apresentarem propriedades defixação e resistência à degradação

cada vez maiores. Com isso, estes efluentes apresentam um baixo potencial de biodegradação.

Métodos capazes de remover corantes e adjuvantes de coloração destes efluentes viabilizam

a reutilização da água de coloração. Neste contexto, um estudo obteve êxito empregando um

processo em quatro etapas: filtração, acidificação, nanofiltração e osmose reversa.3

Uma diversidade de corantes sintéticos pode ser utilizada na indústria têxtil. Dentre eles,

os corantes ácidos são usados em certos tipos de fibras têxteis, como poliamida, algodão, po-

liéster, nylon, dentre outras. Estes corantes pertencem aos seguintes grupos químicos: azo,

antraquinona, trifenilmetano, pirazolona, nitro e quinolona, sendo os corantes azo os que for-

mam o maior grupo. Os corantes azo podem ser reduzidos a aminas aromáticas, as quais

já são utilizadas como parâmetro para o monitoramento do tratamento de efluentes têxteis.18

Uma outra classe de corantes bastante utilizada nos processos de coloração são os corantes

reativos.19

A qualidade da água é comprometida com a mínima presença de cor. Para se ter uma idéia,

concentrações de corante inferiores a 1 ppm, já produzem poluição altamente visível e efluen-

tes ecologicamente inapropriados.5 O impacto ambiental dos efluentes têxteis vai muito além

do efeito visual e desobediência a requisitos ambientais. Amaioria dos corantes utilizados são

sintéticos, os quais normalmente são tóxicos, mutagênicose carcinogênicos.7 A gravidade do

problema pode ser vagamente mensurada ao se deparar com a seguinte informação: o total

de corante consumido pela indústria têxtil no mundo é estimado exceder 107 kg/ano e 90 %
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deste montante permanece no tecido, isto implica que, aproximadamente 1.000.000 Kg/ano

(correspondente a 10 % do total) de corante está presente nosefluentes produzidos que po-

dem imprudentemente contaminar o meio-ambiente, caso não sejam submetidos ao tratamento

apropriado.20

Além de corantes, outros contaminantes perigosos, como metais pesados (chumbo, cromo,

mercúrio e cádmio) podem estar presentes em efluentes produzidos por outros tipos de indús-

trias. Quando metais pesados são eliminados nos seios aquíferos sem o devido tratamento,

podem se bioacumular ao longo da cadeia alimentar, causandodesordens nos meios biótico e

abiótico.21 No caso do cromo, ele pode ser proveniente de águas superficiais ou de solos con-

taminados. Este metal é altamente absorvido no meio ambiente, podendo ser encontrado em

duas formas estáveis: cromo III e VI, sendo o primeiro pouco solúvel em água (precipitando

sob a forma de hidróxido), e o segundo tóxico e mais solúvel emágua, fato este que facilita o

seu transporte para fontes de água.21

Um estudo, que avaliou o impacto sobre a microbiota de um rio contaminado com cromo

oriundo de efluente de uma indústria de couro lançado duranteum longo período de tempo,

constatou que não houve alteração da diversidade estrutural, entretanto houve modificação de

características funcionais dos microorganismos, tais como o percentual das cepas capazes de

resistir e reduzir o cromo (VI).21

A indústria de papel também é grande contribuidora da poluição através de efluentes conta-

minados. É a sexta maior poluidora do ambiente aquático (depois da de óleo, cimento, couro,

tecido e aço), gerando os mais diversos resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Estes efluentes

são ricos em matéria orgânica, visto que a polpa do papel equivale a 40 - 45 % da madeira ori-

ginal. Dessa forma, eles apresentam um potencial poluidor elevado, uma vez que apresentam

elevadas DBO (demanda bioquímica de oxigênio) e DQO (demanda química de oxigênio),

sólidos suspensos (principalmente fibras), compostos clorados e sulfurados, compostos natu-

rais da madeira, etc. Mais de 250 compostos químicos fazem parte de um efluente como este,
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dentre eles estão substâncias que ocorrem naturalmente (taninos, ácidos de resinas e ligninas)

e xenobióticos que são formados durante o processo de produção do papel (ligninas cloradas,

fenóis, furanos e dioxinas), os quais podem desencadear toxicidade crônica.15

Dibenzofuranos e dibenzodioxinas clorados são os principais compostos encontrados, os

quais são recalcitrantes à degradação, persistindo no meioambiente. Estas substâncias fazem

parte do grupo dos POPs (poluentes orgânicos persistentes), sendo regulamentadas por órgãos

como USEPA (Agência de Proteção Ambiental Americana, 1998), CEPA (Ação de Proteção

Ambiental Canadense, 1992) e UNEP (Programa Ambiental das Nações Unidas, 1995). Estas

substâncias são toxinas agudas e crônicas, podendo causar desordens genéticas e cancerígenas.

Desde o reconhecimento do potencial de risco destes genotoxicantes para a biota aquática, para

a saúde pública e para os suprimentos de água, seja para consumo, seja para recreação, a WHO

(Organização Mundial de Saúde, 1984), a USEPA(1985) e o JIS (Ministério da Saúde e Bem-

Estar Japonês, 1989) perceberam a necessidade da implementação de guias regulatórios para

os principais compostos orgânicos clorados nestas águas, os quais são atualmente adotados

pela maioria dos países.15

Mesmo com todos os esforços ao longo de 30 anos no que concerneao tratamento de eflu-

entes da indústria de papel, a eficiência ainda não é satisfatória, devido a fatores como a

composição diversificada, a elevada biotoxicidade e divergência dos parâmetros regulatórios

dos organohalogendos. Dessa forma, agências de pesquisa e regulatórias precisam trabalhar

em conjunto para encontrar uma solução econômica e tecnologicamente viável, dando ênfase

à descloração de compostos alifáticos e fenólicos e ao melhoramento da deslignificação por

cepas de microorganismos mais eficientes.15

Assim como os efluentes da indústria de papel, efluentes produzidos por indústrias de laticí-

nios também são caracterizados por elevados níveis de DBO e DQO, uma vez que apresentam

grandes quantidades de compostos orgânicos e nutrientes, tais como carboidratos (principal-

mente lactose), proteínas (especialmente caseína), lipídios e sólidos suspensos provenientes
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do leite e derivados (queijos, iorgurtes, sorvetes). Dentre outros elementos presentes estão:

nitrogênio, fósforo, cálcio, sódio, potássio, magnésio, ferro, níquel, cobalto, zinco e manga-

nês. O uso de agentes de limpeza ácidos ou básicos e sanitizantes contribui ainda para uma

grande variabilidade de pH destes efluentes.16

Outros compostos que podem ser detectados em efluentes e águas superficiais que geram

preocupação são princípios ativos de medicamentos, os quais podem ser provenientes de re-

síduos hospitalares e domiciliares, de áreas de incineração, de produção de indústrias farma-

cêuticas, etc. Pesquisas realizadas na Alemanha, Áustria,Brasil, Canadá, Croácia, Espanha,

E.U.A, Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda e Reino Unido, demonstraram que mais de 80 com-

postos, entre fármacos e seus metabólitos (em concentrações acima deµg/L) já foram encon-

trados em águas superficiais no curso de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) municipais

e em pequenos traços em água para consumo.22

Algumas classes de medicamento já puderam ser detectadas emamostras de efluentes ou

de águas superficiais, dentre elas estão: os analgésicos (ácido acetil salicílico), antitérmicos

(acetominofeno), antiinflamatórios (diclofenaco), antimicrobianos (macrolídeos, quinolonas,

sulfonamidas e cloranfenicol), antiepiléticos (carbamazepina e primidona), quimioterápicos,

hormônios esteróides sintéticos (17α-etinilestradiol e mestranol) e reguladores de lipídios

sanguíneos (clofibrato e etofibrato). O ácido clofíbrico, metabólito ativo dos reguladores li-

pêmicos, foi o primeiro princípio ativo a ser detectado em ambiente aquático na Alemanha e

Holanda. A partir deste, houve o interesse em investigar outros fármacos.22

3.2 Tratamento de Efluentes

A redução da poluição dos processos industriais pode ser feita basicamente de duas formas:

a primeira, com uso de “tecnologias limpas”, ou seja, prevenindo a poluição em cada estapa

do processo; a segunda, com o tratamento no “final-do-cano”,isto é, tratando o efluente pro-

duzido. A segunda opção ainda continua a ser a mais adotada, principalmente em países em
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desenvolvimento, como o Brasil. Mesmo assim, isto é uma evolução, mediante a deplorável

situação de até pouco tempo atrás onde grandes volumes dos mais diversos tipos de efluentes

eram lançados no meio-ambiente sem tratamento algum. A maior evidência de restrições re-

gulatórias no que concerne a efluentes está mudando essa situação aos poucos.15 Com isso,

diferentes tipos de tratamento são usados para remoção de contaminantes.7, 8 O tratamento de

efluentes pode ser didaticamente dividido em métodos biológicos, químicos e físicos.

Os métodos biológicos podem ser do tipo aeróbicos ou anaeróbicos. Dentre os aeróbicos,

o de lodo ativado é o comumente utilizado para o tratamento deesgotos domésticos. Estu-

dos com o uso deste método para o tratamento de efluentes contendo princípios ativos estão

descritos na literatura. Hebereret al. conseguiram remover um princípio ativo com 85% de efi-

ciência, não apresentando diferenças significativas em experimentos realizados em bateladas

com lodo ativado diluído.22 Quando existe algum tipo de limitação dos processos aeróbicos

pode-se recorrer a processos anaeróbicos.

Reatores com filtros anaeróbicos em uma fase única foram utilizados no tratamento de eflu-

entes de indústrias de laticínios, principalmente aquelescom baixas concentrações de sólidos

suspensos, obtendo-se taxas de remoção de DQO de 78% a 92% em escala laboratorial. No

entanto, quando a concentração de sólidos suspensos é elevada, a eficiência do processo é

comprometida. A fim de se aprimorar o tratamento, o processo anaeróbico foi realizado em

duas fases: ácida (reator acidogênico) e metânica (reator metanogênico).16 Os tratamentos

anaeróbicos podem ainda ser combinados aos aeróbicos. Exemplo disto é o desenvolvimento

de projetos em escala industrial de tanques de equalização,seguido de filtros aeróbicos e la-

goas de aeração. O tratamento destes efluentes com biorreatores contendo membranas é capaz

de produzir água reutilizável de alta qualidade.16

Os tratamentos biológicos também apresentam desvantagens, tais como: necessidade de

grandes áreas operacionais, baixa flexibilidade de infra-estrutura e geração de substâncias

tóxicas.13
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Quanto aos métodos biológicos, Khehraet al. usaram um biorreator com processos anaeró-

bicos e aeróbicos sequenciais para descolorir e degradar o corante Vermelho Ácido, obtendo

uma remoção de 98 % de cor e de 95 % da DQO.23 Este mesmo método foi usado por Işıket

al. para tratar efluentes provenientes da produção de lã.24 Çetin e Dönmez usaram misturas

de culturas isoladas de efluentes de corantes têxteis para descoloração em sistemas de tanques

sob condições anaeróbicas.19 Rigas and Dritsa usaram culturas líquidas de cepas de fungosse-

lecionadas para descolorir mais de 93 % de um corante polimérico em 18 dias.25 Davieset al.

usaram macrógrafos em crescimento para oxidar mais de 99 % docorante Alaranjado Ácido

7.26 O uso de bactérias redutoras de cromo VI pode ser uma alternativa para a remediação

de solos e águas contaminadas com cromo.21 Regiões desenvolvidas, como E.U.A, Europa e

Canadá utilizam tratamento biológico aeróbico em etapa secudária para o pequeno volume de

efluentes produzidos em suas indústrias de papel.15

Considerando os tratamentos químicos, Modirshahla and Behnajady estudaram o processo

de oxidação química do corante Verde de Malaquita pelo peróxido de hidrogênio associado a

radiação UV e observaram que a eficiência de remoção deste corante variou de acordo com as

concentrações iniciais dos agentes oxidandes e do próprio corante.27 Shenet al. melhoraram

este tratamento usando uma abordagem eletroquímica.28 Shu obteve remoção de cor (pratica-

mente de 100 %) e mineralização do Azul Direto 199 por ozonização e oxidação mediada por

UV/H2O2
29 e Behnajadyet al. usaram ZnO para catalizar a fotodegradação do Amarelo Ácido

23.30 Experimentos de ozonização demonstraram boa eficiência de remoção do princípio ativo

diclofenaco presente em efluentes.22

Em se tratando dos métodos físicos, filtração em membrana é umprocesso promissor para

a remoção de corantes, como Ahmadet al. mostraram, associando surfactantes catiônicos a

membranas para remover os corantes Preto Reativo e Laranja Reativo via ultrafiltração.31 Um

método de coagulação/floculação que combinou um floculante orgânico catiônico com sulfato

de alumínio demonstrou eficiência no tratamento de efluentestêxteis provenientes de banhos
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de coloração, desde que já submetidos a descoloração prévia, melhorando parâmetros ecoló-

gicos e de biodegradabilidade.32 Processos envolvendo a adsorção de corantes por partículas

sólidas desempenham um papel marcante nesse âmbito.8

Ensaios com filtração em membranas demonstraram boa eficiência no tratamento de eflu-

entes contendo o diclofenaco e outros princípios ativos. Muitas vezes, o limitante em se usar

um método de tratamento ou outro é o seu custo. Por exemplo, a remoção de metais pesados

de efluentes industriais com resinas de troca iônica, eletroflotação ou precipitação química é

bastante onerosa.22

Mesmo com a variedade de técnicas existentes para o tratamento de efluentes, normalmente,

o uso de uma técnica isolada ainda não é capaz de tratar eficientemente os diferentes tipos de

efluentes. Com isso, associações de processos de tratamentosão feitas a fim de se obterem

melhores resultados. No caso de efluentes têxteis, as técnicas até então mencionadas na lite-

ratura para remoção de cor são as seguintes: coagulação e/oufloculação, técnicas envolvendo

membranas (osmose reversa, nanofiltração, diálise), oxidação química (reações envolvente re-

agente Fenton com peróxido de hidrogênio, fotocatálise comradiação UV) ou bioquímica, e

uso de adsorventes (carvão ativado, sílica, argilas, resinas de troca iônica, derivados de quitina

e similares).3

Pelo fato de serem pouco eficientes na remoção de DQO solúvel,os processos físico-

químicos costumam ser associados aos biológicos, os quais conseguem remover a maior parte

da matéria orgânica.16 Além disso, em se tratando de efluentes têxteis, a reciclagemda água

industrial depende ainda da etapa de remoção de cor, a qual vem sendo efetuada de forma

promissora por técnicas de adsorção.4 A adsorção de diferentes categorias de corantes em

diferentes matrizes tem sido reportada.3 Além de sua eficiência, a adsorção pode ser a técnica

preferida por questões de custo, como é o caso do controle da poluição de efluentes industriais

contendo metais pesados.22

29



3.3 Adsorção

O termo “adsorção” foi proposto por Bois-Reymond. Entretanto, foi introduzido na literatura

por Kayser, o qual também implementou alguns conceitos teóricos que se tornaram a base da

teoria da adsorção monomolecular.33

As primeiras observações quantitativas de fenômenos associados à adsorção foram reporta-

das por Scheele em 1773 e Fontana em 1777, com a remoção de gases por carvão e argilas.

Aplicações modernas deste fenômeno foram possíveis por meio de observações feitas por

Lowitz quando fez uso de carvão como adsorvente para a remoção de impurezas orgânicas

em soluções de ácido tartárico. Estudos sistemáticos de adsorção realizados por Saussure,

em 1814, constataram que os gases são removidos por substâncias porosas (carvão, asbestos)

e que o processo ocorre com liberação de calor (exotérmico).Chappuis mediu a adsorção

da amônia em carvão e asbestos a temperatura constante. Alémdisso, foi quem realizou a

primeira medida calorimétrica envolvendo o intumescimento de adsorventes por líquidos.33

A substância que adsorve é denominada adsorvente e, a que é adsorvida, adsorvato. A

adsorção difere da absorção. A absorção está relacionada com a difusão de uma substância

para o interior de um outro material (normalmente de natureza porosa). Quando ambos os

processos (adsorção e absorção) ocorrem simultaneamente ou não se consegue distinguí-los,

esse fenômeno é denominado sorção. Este termo foi introduzido por McBain em 1909.33

Costuma-se dizer que ocorreu adsorção quando há mudança na concentração de uma subs-

tância na interface de um sistema relativamente às suas fases vizinhas. Dependendo das fases

que estejam em contato, poderão ser considerados os sistemas: sólido-líquido, sólido-gás,

líquido-líquido, líquido-gás. Os dois primeiros sistemassão os mais empregados em escala

industrial. No entanto, em escala laboratorial, técnicas de separação podem envolver todos os

tipos de sistemas. Um outro termo que costuma ser utilizado éo de fluido, para se referir à

fase que está em contato com a superfície dos sólidos.33

As forças responsáveis por qualquer tipo de adsorção são denominadas forças de adsorção.
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A teoria das forças de adsorção foi desenvolvida por London.O equilíbrio estabelecido entre

a camada superficial e a fase descontínua pode ocorrer com partículas neutras ou iônicas. Se

o processo de adsorção de uma ou várias espécies iônicas é acompanhado por desorção de

uma quantidade equivalente de espécies iônicas, este processo é considerado como de troca

iônica. A adsorção pode ocorrer por meio de interações de vander Waals (adsorção física ou

fisissorção) ou pode ter um caráter de processo químico (adsorção química ou quimissorção).33

Contrariamente a fisissorção, a quimissorção ocorre como uma monocamada específica (em

algumas superfícies de sólidos para um dado gás). A fisissorção é um processo reversível que

ocorre em uma temperatura abaixo ou próxima da temperatura crítica do adsorvato. Apesar

de alguns questionamentos, acredita-se que o adsorvente nafisissorção é termodinamicamente

inerte. Sob condições favoráveis, esses processos podem ocorrer simultaneamente ou alterna-

damente. A adsorção física é acompanhada por uma diminuiçãona energia livre e na entropia,

sendo um processo exotérmico.33

O processo de adsorção comumente está envolvido com materiais porosos. O significado

dos poros neste processo depende de seus tamanhos. De acordocom a IUPAC, a porosidade

total é geralmente classificada em três grupos: microporos (de até 2 nm), mesoporos (de 2 a 50

nm) e macroporos (acima de 50 nm). A nomenclatura nanoporo engloba micro e mesoporos.33

O mecanismo de adsorção em microporos é diferente do que ocorre em poros maiores (meso

e macroporos). Em microporos a adsorção ocorre por preenchimento, sendo o volume do poro

o principal fator limitante. Nos mesoporos, a adsorção em mono e multicamadas ocorre na su-

perfície de suas paredes, completando-se com o preenchimento por condensação do adsorvato

por capilaridade. No que se refere a adsorção em macroporos,o mecanismo não difere do que

ocorre em superfícies planas, sendo a área superficial específica e a condensação do adsorvato

por capilaridade negligenciáveis.33

A aplicação prática de processos de adsorção está baseada principalmente na remoção sele-

tiva de componentes individuais de misturas com outras substâncias. A adsorção seletiva foi
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descoberta por Tswett em 1903, com a remoção seletiva da clorofila de outros pigmentos ve-

getais com compostos de sílica devido ao diferente grau de afinidade destes compostos. Esta

técnica foi denominada de cromatografia de adsorção sólido/líquido em coluna, que além de

representar o surgimento de uma nova técnica analítica, originou um novo campo na ciência

de superfície.33

O fenômeno de adsorção normalmente ocorre antes de qualquerprocesso catalítico. Com

isso, a sua aplicabilidade vai desde a escala laboratorial até a industrial. Mesmo com muitos

anos de estudos sobre o fenômeno, ainda se procuram esclarecimentos em âmbito molecular

e interfacial. Nesta questão, simulações computacionais estão sendo ferramentas imprescin-

díveis, uma vez que permitem avaliar a nanoestrutura envolvida. Isso estabelece uma melhor

relação entre a teoria e a prática do fenômeno de adsorção, otimizando os processos nas mais

diversas áreas (destacando-se a tecnológica, ambiental e biológica).33

A adsorção em fase líquida vem se mostrando um método efetivode remoção de materiais

suspensos, de odores, matéria orgânica e de corantes com o uso dos mais diversos adsorven-

tes.20

A adsorção está sendo bastante utilizada pela indústria de alimentos para aumentar o tempo

de vida útil de sucos de frutas, reduzindo os polifenóis e melanoidinas presentes, os quais

permanecem presentes mesmo depois da etapa de ultrafiltração a qual são submetidos. Estas

substâncias são as responsáveis pelo processo de escurecimento (reação de Maillard), com-

prometendo a qualidade sensorial e nutricional dos sucos.34

Método de tratamento com cinzas usando técnica de microondas foi o mais rápido e efici-

ente para a adsorção de corantes básicos, quando comparado amétodos químicos convencio-

nais e sonoquímico. As cinzas tratadas com HCl tiveram sua capacidade adsortiva melhorada.

Neste mesmo estudo, constatou-se que o pH e a concentração desais inorgânicos nas soluções

de corantes influenciaram significativamente o processo adsortivo.35

A adsorção apresenta vantagens quando comparada a outras formas de tratamento. Pode-se
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operar a grandes taxas, com a obtenção de um efluente de alta qualidade, com um baixo custo

e sem produzir substâncias tóxicas, como aminas aromáticascarcinogênicas (decorrentes dos

processos de degradação microbiana), ozônio e radicais livres (existentes nos processos de fo-

todegradação com UV); evitar a formação de lodos ativados (típico de tratamentos biológicos);

e ainda remover corantes de soluções diluídas.3, 6, 20

3.3.1 Adsorventes

No que se refere ao tratamento de efluentes, os adsorventes usados podem ser tanto de natu-

reza orgânica como inorgânica. Quanto aos adsorventes inorgânicos, Harriset al. usaram o

caulim e alguns óxidos como adsorventes para corantes e mostraram que, em algumas con-

dições, a adsorção em caulim foi de 20 vezes maior que a observada em alumina.10 Adak et

al. modificaram a superfície da alumina com o dodecil sulfato de sódio a fim de melhorar a

adsorção do corante catiônico Cristal de violeta.36 O carvão ativado é amplamente usado com

esse propósito como mostrado por Lin e Liu, os quais estudaram a adsorção do corante Ama-

relo Básico em carvão sob campo centrífugo, interpretado emtermos de mecanismo cinético

de pseudo-primeira-ordem e de difusão intraparticular.9

Valix et al. aplicaram modelos empíricos baseados nas propriedades de textura do carvão

ativado (área superficial e tamanho de poro) e química de superfície relacionada ao heteroá-

tomo para analisar a adsorção do corante Azul Ácido.37 Kraishevet al. encontraram que a

adsorção do corante Preto Remazol Reativo, Amarelo RemazolReativo e Vermelho Remazol

Reativo em carvão ativado apresentou caráter endotérmico eque 20 % da adsorção viável foi

finalizada durante as 6 h iniciais do processo adsortivo.38 Serpaet al. melhoraram a adsorção

de corantes por floculação de partículas de carvão ativado com poliacrilamida.39

O carvão ativado (na forma granular ou pulverizado) constitui o adsorvente mais comu-

mente utilizado em estudos de adsorção, em virtude de suas propriedades de estabilidade

química e mecânica, alto grau de porosidade, de área e reatividade superficial e, por conse-
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guinte, alta capacidade adsortiva, a qual é determinada nãosomente pela textura do material,

mas principalmente pela natureza química de sua superfície, por exemplo pela presença de

grupos funcionais contendo oxigênio, tais como carboxilas, lactonas, aldeídos, cetonas, qui-

nonas, hidroquinonas, anidrido e éter. Sendo, por esta razão, bastante utilizado para remoção

de poluentes, incluindo fenóis.34

O carvão ativado tem sido submetido a vários tipos de reações, a fim de se modificar sua

textura e grupos químicos superficiais, em função do precursor e da técnica de ativação uti-

lizados. Com isso, produzem-se carvões para aplicações específicas, como para remoção de

metais.3, 4 Um carvão ativado comercial (Prolabo) submetido a tratamento térmico apresen-

tou uma estrutura microporosa que favoreceu a remoção de três diferentes corantes ácidos em

fase aquosa, mesmo com modificações insignificantes em sua química de superfície.3 Karan-

fil et al. analisaram a remoção de dois contaminantes orgânicos por carvão ativado comercial

tratado a fim de se avaliar a influência da química de superfície na sorção desses dois conta-

minantes. Para melhorar a capacidade de adsorção para matéria inorgânica é necessária sua

modificação com agentes de quelação.4

Mais recentemente, alguns autores começaram a estudar a influência da química de super-

fície do carvão ativado na remoção de corantes de efluentes têxteis. Al-Degset al. estudaram

a adsorção de três corantes reativos em carvão ativado Filtrasorb 400 e atribuiu a sua alta

capacidade adsortiva à presença de superfície positivamente carregada durante o processo de

adsorção. Em um trabalho prévio, Pereiraet al. avaliou o desempenho na adsorção de uma

série de corantes por carvões ativados tratados, concluindo que os de natureza básica são os

mais efetivos na adsorção, tanto de corantes catiônicos, como aniônicos.4

Além de ser utilizado para a adsorção de corantes, o carvão ativado é o adsorvente mais

comumente utilizado para remoção de metais pesados de efluentes. No entanto, continua

a ser de alto custo. O custo-benefício não é satisfatório quando precisa ser utilizado este

tipo de adsorvente em pequena escala industrial, parâmetroeste importantíssimo quando se
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comparam adsorventes.4

O carvão ativado como adsorvente é caro e a sua regeneração adequada não é um processo

simples.11 Por isso, materiais alternativos vêm sendo utilizados pararesolver este problema.

Partes de frutas amadurecidas, tais como cascas de banana e laranja, foram usadas para re-

mover inúmeros corantes de soluções aquosas, e resíduos de milho para remover o corante

Vermelho de Congo da água.12, 13 Sirianuntapiboonet al. usaram resíduo de lodo ativado,

proveniente do tratamento de efluentes, como adsorvente para corantes presentes em efluen-

tes têxteis.40 Adsorventes de baixo-custo com alta capacidade adsortiva,quando comparada

à do carvão ativado, e localmente disponíveis, estão sendo estudados para a remoção de me-

tais pesados em águas contaminadas.41 Dentre eles, destacaram-se a quitosana (815, 273, 250

mg · g−1deHg+2, Cr+6eCd+2, respectivamente), zeolitas (75 e 137mg · g−1dePb2+eCd2+,

respectivamente), lama residuária (1030, 560, 540mg · g−1dePb+2, Hg+2eCr+6, respectiva-

mente) e lignina (1865mg · g−1 dePb2+), viabilizando o uso destes materiais no tratamento

de efluentes inorgânicos contendo metais pesados.41 As capacidades adsortivas destes adsor-

ventes variaram de acordo com as características individuais de cada um, com a extensão das

modificações químicas e com a concentração do adsorvato.41

Estudos envolvendo o uso de biosorventes residuários vêm sendo realizados para a remoção

de contaminantes presentes em efluentes. No entanto, a superfície de muitos desles apresentam

grupos negativamente carregados, dificultando a aplicaçãodestes para a adsorção de espécies

negativamente carregadas (como corantes aniônicos). Com isso, biopolímeros com grupos

positivamente carregados, como a quitosana, vem ganhando espaço neste campo de pesquisa.6

3.3.1.1 Quitosana

A quitosana, é uma biomacromolécula que tem atraído a atenção dos pesquisadores no campo

de tratamento de efluentes.14 Este poliaminossacarídeo é um copolímero linear constituído por

unidades de poli (1→4) 2-amino-2-deoxi-β-D-glucopiranose (principalmente) e poli (1→4) 2-
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acetamida-2-deoxi-β-D-glucopiranose. Usualmente, a quitosana é preparada porpurificação

e N-desacetilação (40 - 98 %) da quitina em meio alcalino advinda de exoesqueletos de crus-

táceos (principalmente), insetos, moluscos, etc.42 Os crustáceos normalmente utilizados são

caranguejos, camarões, lagostas, etc. No caso de indústrias alimentícias de produtos do mar,

ao final do processo de produção, os seus resíduos constituemmatéria-prima abundante para

a obtenção da quitosana.43 Além disso, é importante mencionar que a quitina é o segundo

polímero natural mais abundante, no entanto a sua baixa solubilidade limita o seu uso.

A quitosana é quimicamente mais versátil que a celulose e a quitina, devido à presença

de seus grupos amino livres e é usada por nosso grupo na preparação de membranas44–46

e sistemas particulados potencialmente úteis para a liberação de fármacos.47–49 A presença

destes grupamentos também permite a sua solubilização em soluções ácidas diluídas. Além

disso, possui baixa toxicidade, é biodegradável e biocompatível.

Este biopolímero é também um bom adsorvente, efetivo na remoção de metais de transição,

uma vez que os grupos amino das cadeias de quitosana servem como sítios de coordena-

ção.50 A grande quantidade de grupamentos funcionais amino e hidroxila em sua estrutura são

responsáveis pela sua alta capacidade adsortiva para os mais diversos corantes.51 Sua capaci-

dade adsortiva para agentes de coloração já foi capaz de superar o carvão ativado em alguns

estudos.6 A Tabela 3.1 mostra a capacidade adsortiva da quitosana comparada a de outros

adsorventes para alguns corantes.

Os trabalhos estudam a capacidade de adsorção da quitosana sob as mais diversas formas

(solução, gel, membrana, pó, flocos, pérolas) e graus de desacetilação. Em condições neutras,

a quitosana tem uma alta capacidade de adsorção (de aproximadamente103 g de corante por

kg of quitosana). O seu uso em soluções ácidas é possível mediante um processo de reticula-

ção química60 com alguns agentes bifuncionais, dentre eles: glutaraldeído, epicloridrina, etc.

No entanto, como a reticulação normalmente ocorre nos mesmos sítios de adsorção, estudos

são desenvolvidos para equilibrar a propriedade da resistência à acidez com a capacidade ad-

36



Tabela 3.1: Comparação das capacidades adsortivas da quitosana e outros adsorventes para
alguns corantes

Corantes Adsorvente Capacidade adsortiva (mg · g−1) Referência

RR 189 pérola de quitosana (reticulada) 1642-1936 51

RR 189 pérola de quitosana (não-reticulada) 1189 51

Alaranjado Ácido II fibra de quitosana (reticulada) 1226-1678 52

RR 222 quitosana (não-reticulada) 299-380 53

RR 222 quitosana (não-reticulada) 1026-1106 12

RR 222 quitosana (não-reticulada) 1653 54

RR 222 quitina ∼100 53

RR 222 carvão ativado ∼50 53

RB 222 quitosana (não-reticulada) 1009 54

RB 222 quitosana (não-reticulada) 54-87 53

RY 145 quitosana (não-reticulada) 117-179 53

RY 145 quitosana (não-reticulada) 885 54

Azul Telon carvão ativado ∼160 55

Azul Astrazone sílica ∼25 56

Amarelo Mordante 5 quitina 52 57

AB 25 quitina 183 57

AB 158 quitina 216 57

Vermelho Direto 84 quitina 44 57

RY 2 bactéria 52-124 58

RB 2 casca de arroz 130 59
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sortiva.6 Tanto o processo de reticulação química, como o de reticulação iônica também são

capazes de melhorar o potencial adsortivo e as propriedadesmecânicas do adsorvente.51 Pro-

cesso envolvendo reticulação iônica e química na preparação de pérolas de quitosana para a

adsorção de corante foi patenteado a partir de estudo realizado por Chiouet al.61

Gibbset al. mostraram que o pH e a força iônica influenciam a adsorção do corante Preto

Reativo em quitosana, devido à possibilidade de formação deaglomerados de moléculas de co-

rantes, que dificultam o acesso dessas espécies aos sítios internos dessas partículas.62 Wonget

al. desenvolveram experimentos de equilíbrio de adsorção de corantes ácidos em quitosana.20

Palmieriet al. usaram um método híbrido, empregando pérolas de quitosana-alginato reco-

bertas com enzimas para descolorir mais de 70 % do corante antraquinônico Azul Brilhante

em um biorreator de leito fixo.63

Geralmente, os estudos de adsorção realizados com a quitinae a quitosana abordam apli-

cações gerais para o tratamento de efluentes. Em virtude da alta capacidade adsortiva da

quitosana para os mais diversos tipos de resíduos, uma análise crítica mais minuciosa pode vir

a contribuir nesta vertente.20

3.3.2 Estudos de equilíbrio

Os estudos de equilíbrio fornecem informações fundamentais para se avaliar a afinidade e a

capacidade de um adsorvente, que constitui um dos critériosmais importantes na escolha de

um adsorvente útil.64 Para isso, é feito o estudo das isotermas de adsorção. Poucosanos depois

de se estabelecer definições para o fenômeno de adsorção, surgiram os termos “isoterma” e

“curva isotérmica”.33

Isotermas de adsorção consistem em relações de equilíbrio entre a concentração (ou pres-

são) do adsorvato no fluido e no adsorvente a temperatura constante. O significado estrito das

isotermas de adsorção pode ser derivado de um conceito de adsorção, que foi introduzido na

ciência de superfície por Gibbs há mais de 100 anos e, forma uma importante ferramenta para
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descrever o fenômeno de adsorção que ocorre em vários tipos de interfaces.33

O modelo termodinâmico formal de Gibbs não propõe nenhum padrão de estrutura para a

interface, enquanto que uma convenção proposta por Verschaffeldt e Guggenheim a considera

com um volume e uma espessura finitos situados entre fases adjacentes. A convenção usada

para a descrição da interface sólido-fluido pode ser descrita pela termodinâmica estatística.33

A maioria das teorias avançadas de adsorção são estatísticas e permitem calcular o início

do perfil de concentração do componente na interface sólido-fluido usando métodos da termo-

dinâmica estatística. Essas teorias também permitem determinar a orientação das moléculas

adsorvidas e calcular funções termodinâmicas características da interface. Para isso, é reque-

rido o conhecimento da forma analítica dos potenciais de interação intermolecular no fluido

e na interface, o que impossibilita o estudo da maioria dos sistemas reais de adsorção. Uma

descrição estatística completa é complicada para materiais sólidos heterogêneos, com estru-

rura porosa complexa (poros de diferentes tamanhos e formas), que incluem a maioria dos

utilizados industrialmente.33

Assumindo um equilíbrio termodinâmico entre a superfície eas fases envolvidas, pode-

se derivar várias isotermas de adsorção utilizando a igualdade de potenciais químicos de um

dado componente coexistente nessas fases. As formas analíticas dessas equações dependem

de se assumir modelos para a superfície e a fase contínua, sendo complexas em virtude da

heterogeneidade energética das superfícies sólidas. A superfície pode ser considerada uma

mono ou multicamada e, localizada, móvel ou parcialmente móvel.33

As equações de isotermas relacionadas com a adsorção físicade gases e vapores fornecem

características importantes a respeito de adsorventes industriais, tais como: volume e tamanho

do poro ou distribuição de energia e área superficial específica. Estas curvas muito específi-

cas podem ser interpretadas para se obter informações a respeito do mecanismo de adsorção

correlacionado com interações entre moléculas do adsorvente e adsorvato. Além disso, dão a

oportunidade de testar a eficiência de adsorventes industriais aplicados em separação, purifi-
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cação e outros processos. Equações de isotermas para adsorção em interface sólido-líquido,

particularmente, as que se referem a soluções diluídas, sãoderivadas de gases simples e suas

misturas em superfícies sólidas.33

A interpretação correta de isotermas de adsorção experimentais pode ser realizada em ter-

mos de equações matemáticas, as quais são baseadas em modelos físicos de sistemas de adsor-

ção. Os modelos assumidos usualmente resultam da observação experimental. Os resultados

experimentais permitem a formulação de uma hipótese, a qualé testada experimentalmente e,

caso confirmada, formula-se uma teoria, que pode resultar emuma equação de adsorção. A

teoria é testada a fim de se explicar o comportamento do sistema de adsorção investigado. A

ciência da adsorção é desenvolvida por um processo que interliga teoria e experimento. Até

1914, não havia uma teoria capaz de interpretar isotermas deadsorção.33

A equação de Freundlich foi usada, a princípio, sem ser justificada teoricamente. De acordo

com Mc Bain, a equação empírica citada foi proposta por van Bemmelen em 1888 e Boedec-

ker em 1895. No entanto, a isoterma recebeu o nome de Freunlich, uma vez que este autor

foi quem contribuiu de forma significativa com a popularização do uso desta equação. Esta

equação assume que o adsorvente apresenta sítios com diferentes potenciais de adsorção.33

Entre 1914 e 1918, foram propostas duas descrições independentes do fenômeno de adsor-

ção, associadas aos nomes de Langmuir, Euchen e Polanyi. A equação de Langmuir, inici-

almente derivada de estudos cinéticos, assume que a superfície do adsorvente apresenta um

número de sítios de adsorção energeticamente equivalentese definidos e, em cada um destes

sítios pode ser adsorvida uma molécula de gás ideal. As interações entre as móleculas de ad-

sorvente e adsorvato podem ser tanto de natureza química como física, no entanto, devem ser

fortes o suficiente para mantê-las unidas.33

Diferentemente das constantes de Freundlich, as constantes de Langmuir têm um signifi-

cado físico definido. A equação de Langmuir descreve relativamente bem a adsorção física

(ou química) em superfícies sólidas com um tipo de sítio ativo de adsorção. Assim, a adsor-
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ção localizada foi distinguida da não-localizada. Nesta, as moléculas do adsorvato podem se

movimentar ao longo da superfície do adsorvente. O modelo deLangmuir corresponde a uma

monocamada localizada ideal.33

Quando se relata que a fase contínua é composta por um gás ideal, considera-se que as inte-

rações laterais entre as moléculas do adsorvato são negligenciáveis. Em uma superfície ener-

geticamente homogênea, uma monocamada superficial é, dessaforma, formada. Langmuir

introduziu um conceito claro de adsorção monomolecular em superfícies energeticamente ho-

mogêneas, o qual foi confirmado quando Langmuir teve problemas ao tentar aplicar sua teoria

em sistemas sólidos heterogêneos e em adsorção com um caráter de multicamadas.33

A equação da isoterma de adsorção em multicamadas teve a contribuição de Brunauer e Em-

mett em 1938, os quais também, pela primeira vez, determinaram a quantidade de adsorção

em uma monocamada. A teoria desenvolvida por Brunauer, Emmett e Teller (BET) estabele-

ceu um modelo definido para a adsorção com um número finito de camadas, no qual cada uma

delas segue a equação de Langmuir. A equação BET considera que a energia requerida para

adsorver a primeira camada de partículas é suficiente para manter as demais.33

Mesmo com restrições, a equação BET foi o primórdio de uma teoria universal para a

adsorção física. Atualmente, o método BET com nitrogênio a baixa temperatura é utilizado

para a determinação da superfície específica de pós finos e materiais porosos. Ambas as teorias

(Lagmuir e BET) assumem a existência de uma superfície geométrica interfacial na qual se

formam mono ou multicamadas.33

A teoria de preenchimento de volume de microporos (TVFM), também conhecida como a

teoria de Dubinin - Radushkevich, originou-se da teoria do potencial de adsorção introduzida

por Eucken e Polanyi.33 Conforme esta teoria, a camada adsorvida é considerada comoum

fino filme composto por multicamadas, que diminui de densidade à medida que se distancia da

superfície do adsorvente. Além disso, a camada apresenta equação e volume definidos. Esta

teoria é importante para caracterizar a maioria dos adsorventes industriais, com uma estrutura
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porosa bem desenvolvida. Diferentemente das equações de Langmuir e BET, esta teoria não

se baseia em um modelo definido para fazer a descrição da fisissorção de gases. As equações

derivadas destas teorias exerceram papel fundamental paraa teoria da adsorção moderna e o

estudo da estrutura da maioria dos adsorventes industriais.33

Modelos de isotermas são frequentemente utilizados para descrever o equilíbrio de adsor-

ção com uma base quantitativa. Os modelos propostos podem ser teóricos, empíricos ou

semi-empíricos, ou seja, além dos modelos discutidos anteriormente, foram sendo formula-

das diferentes equações de isotermas a fim de explicar os sistemas em estudo. A análise dos

dados com diferentes modelos de isotermas é uma etapa importante para encontrar o modelo

que melhor se adequa ao projeto desejado. Isotermas de Langmuir, Freundlich, Temkim e

Frumkim normalmente são modelos usados em sistemas de monocomponentes, se o soluto é

retido sob uma única camada molecular.34 Dentre os modelos de isotermas híbridas com certo

caráter empírico estão a de Langmuir-Freundlich e Redlich-Peterson.20

Os modelos de isotermas de Langmuir e de Temkim representaram satisfatoriamente a ad-

sorção de compostos de forte coloração presentes no pêssegoem carvão ativado pulverizado

em diferentes concentrações e temperaturas.34 Isotermas de Freundlich e de Redlich-Peterson

adequaram-se bem à adsorção de três corantes básicos (Azul de Metileno, Cristal de Violeta e

Rodamina B) em cinzas tratadas por diferentes métodos (químico convencional, sonoquímico

e microondas),35 bem como, à adsorção do corante Vermelho de Congo avaliada emtrês di-

ferentes adsorventes (resíduo tratado de cana-de-açúcar,carvões ativados de grau comercial

e laboratorial), sendo a adsorção em resíduo de cana-de-açúcar a mais termodinamicamente

favorável, tendo em vista os valores de energia livre de Gibbs altamente negativos.65

Isoterma de Freundlich apresentou boa correlação com os resultados adsortivos dos metais

pesados cromo e níquel usando casca de arroz como adsorvente,66 bem como na adsorção de

resíduo oleoso em pó e flocos de quitosana.67 Em estudos de adsorção de corantes diretos

e ácidos em um subproduto agrícola da soja, a maioria dos compostos avaliados foram bem
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representados com a isoterma de Langmuir, no entanto, dois compostos obtiveram melhores

resultados com as isotermas de Freundlich e BET.68 A isoterma de Langmuir também corre-

lacionou satisfatoriamente os resultados da adsorção de compostos fenólicos em carvão ati-

vado.69 A adsorção de corantes ácidos em quitosana apresentou melhor correlação linear com

os modelos de Langmuir e Freundlich. Entretanto, após uma análise com diferentes métodos

de erros não-lineares, o modelo de Redlich-Peterson foi o que obteve o melhor resultado.20

3.3.3 Estudos cinéticos

A teoria da cinética de adsorção-desorção desenvolvida para superfícies sólidas heterogêneas

foi viabilizada com o estabelecimento da teoria de equilíbrio de adsorção neste mesmo tipo

de superfície. No uso de adsorventes industriais, a dependência do tempo de adsorção em

superfícies sólidas é denominada cinética de adsorção. O termo mais geral “dinâmica de

adsorção” está relacionado ao tempo de evolução dos processos de adsorção em adsorventes.33

A cinética de adsorção é determinada pelas seguintes etapas: (1) difusão de moléculas da

fase contínua para região da interface (difusão externa); (2) difusão das moléculas para o inte-

rior dos poros (difusão interna); (3) difusão das moléculasna superfície (difusão superficial);

(4) adsorção/desorção em processos elementares.33

No caso da cinética de adsorção em sólidos microporosos, umasérie de outros mecanismos

pode ocorrer adicionalmente. Barreiras superficiais podemlimitar a penetração das moléculas

de adsorvato nos microporos. A difusão que ocorre em microporos apresenta um caráter de

difusão ativa que usualmente é descrita pela segunda Lei de Fick. Geralmente, assume-se que a

velocidade total do processo cinético é determinada pela etapa de velocidade lenta. A difusão

ativa ocorre somente quando as moléculas do adsorvato são ligeiramente menores quando

comparadas ao tamanho do poro, as quais podem não apresentarenergia cinética suficiente

para penetrar os poros. Experimentalmente, pode ser confirmada quando em ensaios com

temperaturas mais elevadas o tempo de equilíbrio é reduzido.33
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Para sólidos macroporosos ou desprovidos de porosidade, a difusão interna pode ser negli-

cenciada. Neste caso, a cinética de adsorção é determinada por difusão externa e processos

de adsorção/desorção moleculares. A cinética de Langmuir,baseada no modelo de monoca-

mada adsorvida ideal, mostrou-se como inadequada para a maioria dos sistemas macroporos

e energeticamente heterogêneos.33

Entre 1970 e 1980, a maioria dos trabalhos que abordam o tema de cinética de adsorção

examinaram modelos cinéticos de transferência de massa. Esses modelos levam em conside-

ração os processos de difusão (interna, externa e superficial) das moléculas de adsorvato. Em

estudos de cinética de adsorção localizada de gases simples(e suas misturas) em superfícies

heterogêneas considera-se que os sítios de adsorção apresentam uma distribuição de energia

discreta e contínua. Modelos de cinética de adsorção baseados em técnicas de Monte-Carlo

já foram propostos, considerando os seguintes aspectos: (1) monocamada e multicamada su-

perficiais; (2) superfície localizada e móvel; (3) associação de moléculas na superfície; (4)

heterogeneidade energética da superfície do adsorvente; (5) topografica dos sítios de adsor-

ção; e (6) difusão superficial do adsorvato.33

Um outro caminho para a investigação da cinética de adsorção/desorção em sólidos en-

volve o estudo da expressão empírica famosa denominada equação de Elovich, que é capaz de

descrever a cinética de adsorção de um único componente em superfícies heterogêneas.33

Técnicas como a Microscopia de Força Atômica (AFM) e a Microscopia de Tunelamento

(STM) constituem excelentes ferramentas no estudo de modelos mecanísticos de cinética de

adsorção/desorção com o uso de simulações em computadores.33

Vários modelos podem ser usados para expressar um dado mecanismo de sorção, tais como

a equação de pseudo-primeira-ordem de Lagergren, de pseudo-segunda-ordem68 e de difusão

intraparticular.64 Os modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordens assumem que a

adsorção é uma pseudo-reação química e, que a velocidade de adsorção pode ser determinada,

respectivamente, pelas equações de velocidade de reação deprimeira e segunda ordens.64 Es-
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tes últimos modelos apresentam a quimissorção como uma etapa de controle da velocidade

da reação.67 O modelo de difusão intraparticular apresenta a etapa de difusão interna como a

determinante da velocidade, e é derivado da segunda lei de Fick.64

Quando modelos cinéticos bem estabelecidos na literatura não são capazes de explicar da-

dos experimentais, pesquisadores formulam outros modelosa partir dos já existentes, tais

como o de pseudo-primeira-ordem modificado utilizado por Yang et. al. em seu estudo de

adsorção de corantes reativos em carvão ativado.64

Na literatura existem vários estudos experimentais que se adequam aos modelos cinéti-

cos discutidos. A adsorção de compostos coloridos presentes no pêssego em carvão ativado

pulverizado foi avaliada utilizando cinco modelos cinéticos diferentes, dentre eles: pseudo-

primeira e pseudo-segunda ordens, Freundlich modificado, difusão de poro e Elovich, sendo

este último o que melhor representou o mecanismo cinético. Abaixa energia de ativação in-

dica que o processo ocorre por difusão controlada.34 O modelo de pseudo-segunda-ordem

foi capaz de explicar o mecanismo cinético de adsorção de corantes ácidos e diretos em dife-

rentes adsorventes, naturais (como o resíduo de cana-de-açúcar e casca de soja) e comerciais

(carvão ativado).65, 68 A adsorção de metais pesados (chumbo, cromo e níquel) em adsorven-

tes naturais (fibra de palmeira e casca de arroz) apresentou boa correlação com o modelo de

pseudo-segunda ordem.66, 70 Modelos cinéticos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordens,

e de Weber-Morris foram utilizados para investigar a adsorção dos corantes Amarelo Reativo

2 e Preto Reativo 5 em quitosana.71
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4 Técnicas analíticas utilizadas

4.1 Espectrofotometria de Absorção na região do

Infravermelho (FTIR)

A espectrofotometria na região do infravermelho com transformada Fourier (FTIR) faz parte

do conjunto de técnicas analíticas mais comumente utilizadas quando se deseja identificar

grupos químicos específicos, os quais, muitas vezes, são utilizados para o monitoramento das

mais diversas reações químicas. Normalmente, os espectrosobtidos na região do infraverme-

lho não são avaliados isoladamente, mas como análise complementar para o esclarecimento

de questionamentos.72

A espectrofotometria na região do infravermelho faz parte do campo de estudo da espec-

trofotometria de absorção. Obtém-se um espectro de absorção colocando a substância entre o

espectrofotômetro e alguma fonte de energia que emita radiação eletromagnética no intervalo

de frequência que se deseja estudar.73

A faixa espectrofotométrica do infravermelho (4.000 - 200 cm−1) corresponde a parte do

espectro eletromagnético situada entre as regiões do visível e das microondas. Esta radiação

geralmente é caracterizada por um número de ondaν (cm−1), relacionado a um comprimento

de ondaλ (µm), a uma frequênciaν (s−1) e a uma frequência angularω (s−1):74

ν =
1

λ
=

ν

c
=

ω

2πc

46



ondec é a velocidade da radiação eletromagnética no vácuo.

Quando a radiação infravermelha passa através de uma amostra, que pode ser representada

como um sistema de osciladores com frequências características (de acordo com a lei de Bohr,

Equação 4.1), fótons com a mesma frequência do oscilador serão absorvidos, atingindo-se

estados de maior excitação. Considerando que, os estados excitados elementares apresentam

níveis energéticos únicos, medidas da perda de energia em função do número de ondaν (espec-

tro de absorção da amostra) permitem obter informações a respeito da estrutura microscópica

da amostra (como identidade molecular e conformação, interações intra e intermoleculares,

efeitos da estrutura do cristal, etc).74

∆E = hν (4.1)

∆E é a diferença de energia do oscilador no estado excitado e estado de menor energia,ν, a

frequência dos fótons e,h, a constante de Planck.

A radiação no infravermelho quando absorvida por uma molécula orgânica pode ser con-

vertida em energia de rotação ou vibração molecular. No primeiro caso, o espectro consiste

em uma série de linhas, enquanto que no segundo consiste em uma série de bandas, uma vez

que cada mudança de energia vibracional corresponde a uma série de mudanças de energia

rotacional. São essas bandas de vibração-rotação, particularmente as que ocorrem entre 4.000

e 666cm−1, que são utilizadas nas análises espectrais. Os dois tipos de vibrações moleculares

são: as deformações axiais e as deformações angulares. Somente as vibrações que resultam

em uma alteração rítmica do momento dipolar da molécula são observadas no infravermelho

convencional.72

A intensidade das bandas são expressas como transmitância (T) ou absorbância (A). A

transmitância é a razão entre a energia transmitida por uma amostra e a energia radiante que

nela incide. A absorbância é o logaritmo, na base 10, do recíproco da transmitância, isto é,

A = log10(1/T).72
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Existem diversos métodos que podem ser utilizados na espectrofotometria na região do

infravermelho, dentre eles: de transmissão, de reflectância externa, de reflectância difusa,

fotoacústica, por elipsometria e de refletância total atenuada.75

4.2 Espectrofotometria na região do Ultravioleta -

Visível (UV-Vis)

A espectrofotometria na região do ultravioleta - visível permite identificar e quantificar uma

ampla variedade de substâncias químicas e biológicas. Com isso, tendo uma vasta aplicabili-

dade, desde análises bioquímicas, de controle de qualidadea monitoramento ambiental.76

A absorção molecular na região do ultravioleta e do visível depende da estrutura eletrônica

da molécula, restringindo-se, em maior parte, aos sistemasconjugados. Essa seletividade é, até

certo ponto, vantajosa, uma vez que se pode reconhecer grupos característicos em moléculas

de complexidade bastante variável. Entretanto, outras moléculas não podem ser detectadas

com o uso dessa técnica por não possuirem a estrutura químicarequerida.72

Essa seletividade está relacionada à energia das transições eletrônicas que ocorrem quando

compostos orgânicos absorvem energia na região do ultravioleta-visível. Esse processo en-

volve a promoção de elétrons dos orbitaisσ, π en do estado normal a estados de maior ener-

gia, que são descritos como orbitais moleculares antiligantes (geralmenteπ∗ ou σ∗). Quando

a energia requerida para a transição eletrônica é elevada, oreferido composto não mostra ab-

sorção nesta região, que é o caso dos elétrons envolvidos em ligações simples (presentes em

compostos saturados).73

O espectro de absorção no ultravioleta-visível consiste emum gráfico de frequência ou

comprimento de onda de absorção versus intensidade da absorção (em transmitância ou ab-

sorbância). A absorção eletrônica é sobreposta com os subníveis rotacionais e vibracionais,

visualizando-se conjuntos de bandas.72 O composto analisado deve ser dissolvido em um sol-
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vente apropriado que não absorva luz na região estudada. Caso contrário, as posições das

bandas de absorção podem ser deslocadas.73

Os comprimentos de onda na região do ultravioleta-visível são geralmente expressos em

nanômetros (1 nm =10−7 cm) ou em angstroms, Å (1Å=10−8 cm). A região do ultravioleta

próximo (ou de quartzo) é especialmente interessante e estende-se de 200 a 380 nm, sendo a

atmosfera transparente nesta região. A absorção atmosférica começa a ser importante abaixo

de 200 nm, porém a região é acessível sob vácuo (espectroscopia no ultravioleta em vácuo).

A região espectral do visível compreende a faixa de 380 - 780 nm.72

A intensidade de uma absorção pode ser expressa em transmitância (T) definida como:72

T =
I

I0

ondeI0 é a intensidade da energia radiante que incide na amostra eI, a intensidade da radiação

que emerge da amostra. Uma expressão mais conveniente para aintensidade de absorção é

obtida da lei de Lambert-Beer que estabelece uma relação entre a transmitância, a espessura

da amostra e a concentração das espécies que absorvem:72

log10

(

1

T

)

= log10

(

I0

I

)

= ǫcb = A (4.2)

ondeǫ é o coeficiente de absortividade molar;c, a concentração molar do soluto;b, o com-

primento do caminho ótico através da amostra; e,A, a absorbância. Caso a concentração do

soluto seja definida emg · L−1, o coeficiente da equação 4.2 é substituído pora, denominado

absortividade, que se relacionam da seguinte forma:72

ǫ = aM

ondeM é a massa molar do soluto.

A intensidade de uma banda de absorção em um espectro no UV-Visível é usualmente ex-
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pressa como a absortividade molar no máximo de absorção,ǫmax.72

Como ilustrado na equação 4.2 existe uma relação linear entre a absorbância e a concentra-

ção. Na prática, isso é bastante utilizado na construção de curvas de calibração. No entanto,

podem ocorrer desvios desssa linearidade, que representamlimitações reais da lei de Lambert-

Beer, que podem ser decorrentes de fatores como o procedimento de realização das curvas de

calibração ou desvios químicos associados a mudanças de concentração. Em geral, efeitos de

concentração não são encontrados em concentrações < 0,01mol · dm−3.76

4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma técnica utilizada para a análise microes-

trutural de materiais sólidos com uma resolução de 1nm a 5nm.Esta técnica permite confirmar

qualitativamente a observação física relacionada com a área de superfície.77

Nesta técnica, área ou microvolume é irradiado por um fino feixe de elétrons, cuja interação

com a superfície da amostra promove a emissão de uma série de radiações (elétrons secun-

dários, elétrons retroespalhados, raios X característicos, elétrons Auger, fótons, etc). Quando

essas radiações são captadas por detectores específicos, geram-se imagens que podem fornecer

informações a respeito da topografia, composição, cristalografia, dentre outras.77

Os tipos de imagens de maior interesse são obtidos por elétrons secundários e retroespalha-

dos, que fornecem, respectivamente, imagens com alta resolução da topografia e variação da

composição.77

Durante a preparação da amostra, esta é exposta a um vácuo elevado durante o processo

de revestimento com ouro, o qual é necessário para tornar as amostras condutoras, bem como

para a remoção de água ou de outros solventes que podem contribuir para uma imagem errada

da morfologia da superfície.77
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4.4 Análise granulométrica

Análise granulométrica diz respeito a uma técnica analítica que visa a determinação da dis-

tribuição de tamanho de partículas de uma dada amostra. Com isso, é uma técnica bastante

utilizada no controle de qualidade da produção de pós, nos mais diversos setores industriais:

cerâmica, alimentos, fármacos, etc.

Muitas técnicas são empregadas para a medida de distribuições granulométricas, cada uma

com suas limitações. Muitas delas surgiram para resolver problemas específicos ou para for-

necer informações adicionais. Assim, como existem muitas aplicações na região de 1µm,

foram desenvolvidas técnicas com limite de detecção nessa faixa. Primeiro, porque é a região

limítrofe entre a sedimentação e a centrifugação, e entre a difração Fraunhoffer e o espalha-

mento de luz. Além disso, técnicas de contagem de zona (eletrozona e fotozona) e de análise

microscópica tornam-se extremamente complicadas em faixas de tamanho inferiores a 1µm

por questões de interferências.78

A escolha da técnica apropriada não leva em consideração apenas a faixa de tamanho, mas

também propriedades como densidade, índice de refração, etc. Por exemplo, para partícu-

las maiores que 1µm, a técnica clássica de Fraunhoffer independe do índice de refração da

amostra, enquanto que para partículas menores, o padrão de espalhamento depende significa-

tivamente do índice de refração.78

Um parâmetro utilizado para a classificação das técnicas granulométricas é o grau de se-

paração das partículas em três categorias. A primeira, enquadra os contadores de partículas

unitários, que incluem analisadores de imagens de partículas. A segunda, envolve técnicas de

fracionamento, como análise de peneiras, sedimentação e vários tipos de cromatografias de

partículas. E a terceira, inclui técnicas envolvidas com a difração de Fraunhoffer e todas as

outras com o espalhamento de luz, que medem a distribuição dotamanho médio de partícu-

las.78
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4.5 Potencial Zeta ( ζ)

O potencial zeta,ζ , é um parâmetro físico-químico bastante utilizado para estimar a carga de

uma gama de superfícies e partículas coloidais,79 sendo importante para predizer a estabilidade

de dispersões.80

As partículas dispersas em um líquido adquirem carga elétrica na sua superfície através da

adsorção específica de íons ou ionização dos grupos superficiais dependendo do pH do meio.

Essa carga elétrica superficial tende a atrair íons de carga oposta, terminando na formação de

uma dupla camada de cargas elétricas de sinais opostos.80

A dupla camada elétrica é dividida em uma camada interna compacta, adjacente à superfície

(camada de Stern), e de uma camada externa, espessa e difusa.Na parte difusa, os íons

são móveis: os contra-íons são atraídos e os co-íons repelidos, havendo um decaimento de

densidade da carga à medida que se distancia da superfície.79

Os íons da parte difusa se distribuem sob a influência de forças elétricas e movimento tér-

mico aleatório, podendo esta camada ser descrita utilizando-se dois parâmetros: o potencial

elétrico,Ψd, e a espessura,1
κ
, ondeκ é o parâmetro de Debye-Hückel. É esse potencial que,

experimentalmente, é chamado de potencial zeta,ζ , ou potencial eletrocinético. Como o po-

tencial zeta está relacionado apenas à natureza da parte móvel da dupla camada elétrica pode,

portanto, ser interpretado em termos da densidade de carga na superfície de cisalhamento.81

Assim, ao se aplicar um campo elétrico a uma dispersão coloidal, a medida da mobilidade

(a velocidade dividida pela intensidade do campo) permite calcular o potencial zeta. Na prá-

tica, a dispersão é colocada em uma célula de eletroforese, submetida a um campo elétrico,

ocorrendo a migração das partículas carregadas, cujo movimento é monitorado com o uso de

um microscópio.
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5 Metodologia Experimental

5.1 Materiais

A quitosana utilizada neste trabalho apresenta grau de desacetilação médio de 90 % de acordo

com o fabricante (Polymar Ltd, Brasil, Figura 5.1a). A massamolar média deste polímero

(M v = 2, 3 × 105 g · mol−1) foi determinada pela equação de Mark-Howink-Sakurada pelo

método de viscometria como descrito na literatura.48, 82 O corante alaranjado de metila (P.A.,

Vetec, Brasil, Figura 5.1b), glutaraldeído ((CHO)2CH2, solução aquosa 25 % , Vetec, Bra-

sil), fosfato dissódico (Na2HPO4, P. A., Merck, Alemanha), ácido cítrico monohidratado

(C3H5O(COOH)3· H2O, Vetec, Brasil), brometo de potássio (KBr, Carlo Herba, 99,8%, Bra-

sil), ácido acético (CH3(COOH), P.A., Reagen Quimibrás Ltd, Brasil), ácido clorídrico (HCl,

37%, CAAL, Brasil), e hidróxido de sódio (NaOH, P.A., Labsynth, Brasil) foram usados como

recebidos. A água utilizada na preparação das soluções sofreu processo de bidestilação.

5.2 Preparação das partículas

As partículas de quitosana foram preparadas via reticulação química da quitosana com o glu-

taraldeído conforme descrito por Rojaset. al.83 Para isso, 450 mL de uma solução aquosa de

glutaraldeído 2,5% foi adicionada a 30g de quitosana, e a dispersão resultante foi mantida sob

agitação por 24 h. Em seguida, as partículas foram lavadas várias vezes com água destilada

para remover o glutaraldeído que não reagiu, o que foi confirmado usando o teste de Fehling
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Figura 5.1: Estruturas químicas da quitosana (a) e do corante alaranjado de metila (b). A
quitosana usada neste trabalho apresentam/(m + n) = 0, 9.
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(teste utilizado para a identificação de aldeídos). Finalmente, o material foi seco em estufa a

30 ◦C por 24 h e submetido a uma peneira mesh (180 mm/µm, Bertel, Brasil), obtendo-se um

fino pó de coloração amarelada.

5.3 Caracterização das partículas

As partículas foram caracterizadas com relação a sua estrutura química (FTIR), morfologia

(MEV, granulometria, densidade e intumescimento), e cargaeletrostática (ζ).

5.3.1 Espectrofotometria na região do infravermelho (FTIR )

O espectro na região do infravermelho foi obtido usando um espectrofotômetro Thermo Ni-

colet Nexus 470 com pastilhas de partículas prensadas com brometo de potássio (KBr). Os

parâmetros operacionais foram: número de varreduras, 32; resolução, 4 cm−1.

5.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

As imagens de MEV foram realizadas com as partículas secas emfita de carbono com fino

revestimento de ouro, usando microscópico eletrônico Phillips XL30 (filamento de tungstênio;

voltagem de 25, 0 kV; detector de elétrons secundários).

5.3.3 Densidade

A densidade das partículas foi determinada pelo método clássico de picnometria (usando o

princípio de Arquimedes84). Uma determinada massa de quitosana,mq, foi adicionada a um

picnômetro de volume,Vp (este volume foi determinado usando água bidestilada como líquido

padrão). Foi adicionada água no picnômetro a fim de se completar o seu volume e a massa de

água adicionada,ma, foi determinada. A densidade da quitosana foi relacionadaa Vp usando
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a relação:

Vp = Vq + Va =
mq

ρq
+

ma

ρa
(5.1)

ondeVq e Va são, respectivamente, os volumes ocupados pela água e partículas de quitosana,

e ρq e ρa são as densidades da quitosana e água, respectivamente. A equação 5.7 rearranjada

resulta na seguinte:

ρq = mq

(

Vp +
ma

ρa

)−1

(5.2)

5.3.4 Granulometria

O diâmetro médio de partícula foi determinado usando granulômetro a laser Cilas 920L, a

23 ◦C, usando água destilada como fase contínua.

5.3.5 Intumescimento em tubo

Os estudos de intumescimento foram realizados de acordo como método desenvolvido por

Ngah e Fatinathan.85 Um tubo de vidro (com diâmetro interno e altura de 6 mm e 100 mm,

respectivamente) foi preenchido com aproximadamente 0,2 gde partículas cuidadosamente

empacotadas, medindo-se a altura da coluna resultante. Em seguida, foi introduzido ao tubo

um volume de solução de ácido acético 5 % de modo a permear todaa coluna de partículas,

deixando um volume excedente de solução, a fim de garantir queo volume total era suficiente

para o intumescimento de todo o material. Depois de 24 h, a altura da coluna foi medida. O

percentual de intumescimento foi então calculado da seguinte forma:

S = 100

(

hf − hi

hi

)

(5.3)

ondeS é o percentual de intumescimento,hf a altura final da coluna depois do itumescimento

ehi a altura inicial da coluna antes do intumescimento.
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5.3.6 Medidas de potencial zeta

As mobilidades eletroforéticas das partículas de quitosana foram determinadas a temperatura

ambiente com dispersões 0,5 % (m/v) em diferentes pHs (ajustados com a adição de NaOH

0,1M ou HCl 0,1M). As medidas de mobilidades eletroforéticas,µE, foram realizadas usando

o equipamento Zeta-Meter 3.0+ (Zeta-Meter Inc., E.U.A). O potencial zeta,ζ , das partículas

de cada dispersão foi calculado a partir daµE usando a relação de Smoluchowski86 :

ζ =
µEη

ε0εr

ondeε0 é a permissividade do vácuo,εr a permissividade dielétrica relativa do meio (constante

dielétrica), eη a viscosidade da fase dispersora.

5.4 Experimentos de sorção

Experimentos de sorção foram realizados com dispersões daspartículas em soluções do co-

rante alaranjado de metila em diferentes pHs, obtidos usando-se tampões de ácido cítrico/fosfato

dissódico (para valores correspondentes a pH = 5, [Na2HPO4] = 0,0206M e [C3H5O(COOH)3]

= 0,0097 M; a pH = 7, [Na2HPO4] = 0,0329 M e [C3H5O(COOH)3]= 0,0035 M; e a pH = 8,

[Na2HPO4] = 0,0389 M e [C3H5O(COOH)3] = 0,0006 M).

A concentração do alaranjado de metila durante o processo foi determinada via esfectrofoto-

metria na região do UV-Vis (Thermoelectron Corporation, model Genesys 10uv), empregando-

se curvas de calibração (concentração em função da absorbância) previamente construídas em

comprimento de onda correspondente à absorbância máxima para cada pH.

Os resultados dos experimentos de sorção foram analisados via regressão não-linear pelo

método Levenberg-Marquardt usando o software GNUPLOT. Estudos, como os desenvolvi-

dos por Kinniburgh, Karadag e Kumar, demonstram que o procedimento não-linear é o mais

adequado para representar experimentos de sorção.87–89 A correlação (adequação) dos dados
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experimentais com cada modelo de isoterma foi avaliada de forma semelhante ao proposto por

Karadaget. al.com o uso da função Chi-quadrado88, 90 , χ2:

χ2 =
∑

i

(

y(xi) − yi

σi

)2

ondey(x) é a função usada na regressão não-linear,yi e xi são os valores experimentais eσi

é o desvio padrão de um dado valor experimental deyi. Dependendo do experimento, como

será mostrado,x foi Ce ou t , ey foi qe , Γ ouCe.

5.4.1 Curvas de calibração

O comprimento de onda de absorbância máxima (λmax) foi determinado pela varredura do

espectro na região do ultravioleta-visível com uma soluçãodo corante alaranjado de metila

em tampão de ácido cítrico/fostato dissódico preparada em pH = 5, pH =7 e pH = 8. As

curvas de calibração (concentração em função da absorbância) foram construídas a partir de

soluções do corante no mesmo tampão nas concentrações de 3 a 14 mg · dm−3 e, medidas das

absorbâncias correspondentes aoλmax de cada pH. Com o uso da lei de Lambert-Beer, foram

calculados os coeficientes de absortividade,a (mg−1 · dm3 · cm−1).

5.4.2 Experimentos de equilíbrio

Nestes experimentos, uma massa de aproximadamente 0,05 g dequitosana foi pesada e adi-

cionada a um volume de 10 mL de solução de corante em uma determinada concentração,

sendo este conjunto mantido em recipiente fechado por 72 h a uma temperatura de (22±1)oC.

Depois disso, as amostras foram submetidas a uma centrifugação de 4000 rpm (equivalente

a uma aceleração radial de2 × 103 g) por 10 min. A concentração de corante antes e depois

da sorção foi determinada como descrito no início da Seção 5.4, e a massa de corante sorvido

por massa de quitosana em condições de equilíbrio,qe(Ce) , foi calculada de acordo com a
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seguinte equação:

qe(Ce) =

(

C0 − Ce

mq

)

V (5.4)

ondeCe é a concentração de corante em equilíbrio,C0 é a concentração de corante antes

da sorção,V é o volume da solução de corante, emq é a massa de quitosana. As variáveis

analisadas nestes experimentos foramC0 e o pH da fase contínua.

A sorção foi também calculada em termos de massa de corante por área de quitosana,

Γ(Ce) =

(

C0 − Ce

Aq

)

V (5.5)

onde,Aq é a área total deNq partículas de quitosana de raio médior , representado por:

Aq = Nq4πr2 (5.6)

A densidade destas partículas é dada por:

ρq =
mq

Nq
4
3
πr3

⇒ Nq =
3mq

4πr3ρq
(5.7)

ondeρq é a densidade da quitosana, determinada por picnometria. A substituição de 5.7 em

5.6, e 5.6 em 5.5 resulta em:

Γ(Ce) =

(

C0 − Ce

mq

)

V
ρqr

3
=

ρqr

3
qe(Ce), (5.8)

que é a expressão utilizada neste trabalho.

5.4.3 Cinética de sorção

Uma massa de aproximadamente 1,5 g de quitosana foi pesada e adicionou-se 0,15dm3 da so-

lução tampão correspondente ao pH em análise. Depois de 24 h,igual volume de uma solução
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corante (no mesmo tampão) foi adicionado e o conjunto submetido a uma agitação mecânica

de 2100rpm, que foi mantido a uma temperatura de (22±1)oC por 10h, usando banho termos-

tático (Tecnal, model TE-184, Brasil). Em diferentes intervalos de tempo, amostras de 10 mL

foram coletadas e centrifugadas nas mesmas condições descritas na Seção 5.4.2. A concen-

tração de corante no sobrenadante foi determinada usando espectrofotometria na região do

UV-Vis.
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6 Resultados e Discussão

6.1 Caracterização das partículas

As partículas de quitosana, secas e peneiradas, apresentaram um diâmetro médio de 107µm.

Depois da reticulação, secagem e peneiração, o diâmetro médio das partículas foi de 131µm.

O aumento no diâmetro médio de partícula pode ter sido devidoà incorporação de unida-

des de glutaraldeído nas partículas, bem como à reticulaçãointerparticular. A densidade das

partículas reticuladas foi de 1,45g · cm−3).

Análises de MEV, Figura 6.1, mostram que as partículas resultantes são geometricamente

irregulares e apresentam uma superfície heterogênea. Estas duas últimas características tam-

bém foram observadas por Uzunet. al.71 Quando submetida a soluções ácidas, a quitosana

não reticulada foi solubilizada prontamente em virtude da protonação de seus grupamentos

amino e, as partículas de quitosana reticulada apresentaram um percentual de 33 % de intu-

mescimento sem solubilização. Isso é resultado do processode reticulação química, no qual

o agente reticulante (neste caso o glutaraldeído), funciona como uma “ponte” de ligação entre

duas cadeias poliméricas, formando uma espécie de “rede” polimérica, de modo a limitar o

afastamento das mesmas. Esta propriedade de resistência à acidez (conferida pela reticulação)

é bastante atrativa, uma vez que muitos dos processos de tratamento apresentam fluidos de

caráter ácido, como é o caso dos banhos de coloração em indústrias têxteis, gerando efluentes

altamente ácidos. Neste caso, portanto requer-se o uso de adsorventes ácido-resistentes.

Os espectros na região do infravermelho das partículas reticuladas e não-reticuladas estão
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(I) (II)

(III) (IV)

Figura 6.1: Microscopias obtidas através de MEV de partículas de quitosana reticulada: con-
junto de partículas (I), partículas isoladas (II) e (III), aproximação de 2000 x da
superfície da partícula III (IV).
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ilustrados na Figura 6.2. As bandas relacionadas ao espectro da quitosana já estão descritas na

literatura.48, 49, 72 O espectro da quitosana mostrou algumas bandas características de grupos

amida: bandas de amida I e amida II em 1647 cm−1 e 1598 cm−1, respectivamente. A banda

de amida II pode estar sendo sobreposta pela banda de deformação NH2 em 1590 cm−1. A

presença deste grupo é confirmada pela absorção em 1420 cm−1, que está relacionada com

a presença de grupos NH2. A banda intensa em 3420 cm−1 está relacionada à vibração do

estiramento de O−H e/ou N−H, bem como às pontes de hidrogênio polissacarídicas. As

bandas de absorção em 1154 cm−1(deformação assimétrica do grupo C−O−C), 1078 cm−1 e

1031 cm−1(vibrações envolvendo deformações C-O), são características da estrutura polissa-

carídica da quitosana. A quitosana reticulada mostrou uma redução da banda em 1590 cm−1,

que está relacionada à reação dos grupamentos NH2 com o glutaraldeído, como resultado do

processo de reticulação química (via formação de base de Schiff, RCH=NR). O envolvimento

destes grupamentos na reação pode ser confirmado pela diminuição da banda relacionada aos

grupos NH2 primários em 1420 cm−1.

6.2 Experimentos de sorção

6.2.1 Curvas de calibração

As varreduras do espectro de absorção na região do UV-Vis para solução de corante preparada

em tampão pH = 5, pH = 7 e pH = 8 mostraramλmax em 465 nm. A Figura 6.3 (b) ilustra a

varredura realizada para tampão pH = 7.

Na literatura, soluções de alaranjado de metila em água mostramλmax em torno de 460 nm,

que é característica da espécie negativamente carregada (Figura 6.3 (a) I ), que está em equilí-

brio com os tautômeros amônio e azônio, este último com duas formas ressonantes (Figura 6.3

(a) II e III). O deslocamento deste equilíbrio no sentido dostautômeros é favorecido com a

acidificação do meio, fazendo surgir uma banda de absorção emtorno de 505 nm atribuída à
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Figura 6.2: Espectros de absorção na região do infravermelho da quitosana e quitosana reticu-
lada.
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Figura 6.3: (a) Estruturas em equilíbrio do alaranjado de metila: ânion (I), formas ressonantes
do tautômero azônio protonadas (II e III) (b) Espectro de absorção na região do
UV-Vis ilustrandoλmax em 465 nm para o ânion do alaranjado de metila em pH =
7.

estrutura ressonante com o grupo azo protonado (Figura 6.3 (a) II ).91 O sutil deslocamento

batocrômico da banda de absorção do corante em água pode ser devido à interferência de íons

presentes no tampão ácido cítrico/fosfato dissódico. Um estudo encontrouλmax em 465 nm

para solução hidroalcóolica de alaranjado de metila com força iônica controlada com NaCl.92

As curvas de calibração construídas nesteλmax para pH = 5 , pH = 7 e pH = 8 estão demons-

tradas na Figura 6.4, as quais forneceram coeficientes de absortividade,a (mg−1 ·dm3 ·cm−1),

de0, 077, 0, 091, e0, 086, respectivamente.
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Figura 6.4: Curvas de calibração do alaranjado de metila para pH = 5 (a), pH = 7(b) e pH = 8
(c).
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6.2.2 Experimentos de equilíbrio

6.2.2.1 Isotermas de sorção

Quatro tipos de isotermas foram avaliadas a partir dos dadosexperimentais. A primeira foi a

isoterma de Langmuir, Equação (6.1), inicialmente proposta para a adsorção de moléculas de

gás em superfícies metálicas:

qe =
QlalCe

1 + alCe

(6.1)

ondeqe é a massa de sorvato por massa de sorvente,Ce é a concentração de sorvato em

equilíbrio na fase contínua,Ql é o valor máximo deqe para um dado par sorvato-sorvente,

e al é a constante de Langmuir relacionada a afinidade dos sítios em termos de interações

físico-químicas.

De acordo com o modelo de Langmuir, quando uma molécula é sorvida em um sítio do

sorvente, este sítio torna-se indisponível para as demais moléculas de sorvato. Ou seja, ocorre

a saturação dos sítios, formando-se uma monocamada de moléculas sorvidas. Este modelo foi

satisfatório para explicar a sorção de corantes aniônicos em quitosana e, quitosana reticulada

(ionicamente e covalentemente) por Chiou e Chatterjee.6, 93 Com relação aos experimentos

desenvolvidos neste trabalho, a Figura 6.5 (a) mostra que o modelo de Langmuir é adequado

apenas para as baixas concentrações deCe . À medida queCe aumenta, ocorre um desvio da

isoterma de Langmuir (principalmente em pH = 8).

Como pode ser visualizado na Tabela 6.1, a qual contém os valores dos parâmetros obti-

dos por regressão não-linear, quando o pH aumenta,Ql diminui, indicando que a quantidade

máxima de corante sorvida por grama de quitosana diminui eal aumenta, demonstrando que

a saturação ocorre em concentrações mais altas: ou seja, as interações entre o corante e a

quitosana são desfavorecidas. No entanto, a baixa correlação entre os dados (principalmente

em pH = 8) sugerem que o processo não envolve a formação de uma monocamada simples de
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corante.

No sentido de resolver este problema, os dados também foram testados com a isoterma de

Freundlich, que é caracterizada pelo fator de heterogeneidadenf :

qe = QfC
1

nf
e (6.2)

ondeQf é uma constante. Nesta função assume-se que o sorvente tem uma superfície com

uma distribuição não-uniforme de calor de adsorção. Esta equação foi primariamente proposta

com uma base empírica para o fenômeno de adsorção que ocorre em interfaces gás-sólido,

no entanto pode ser teoricamente derivada para um modelo de adsorção em que o calor de

adsorção varia exponencialmente com a cobertura da superfície.81

Ngah e Fatinathan obtiveram a melhor correlação com esta isoterma para a sorção do p-

nitrofenol em flocos de quitosana e pérolas de quitosana reticuladas com glutaraldeído.85 Kim

et al. obtiveram resultados semelhantes para a sorção do Preto Reativo em pérolas de quitosana

poliaminadas.94 Neste trabalho, como pode ser visto na Figura 6.5 b, a função não representou

graficamente bem os dados obtidos em pH = 7 e pH = 8. Além disso, como ilustrado na

Tabela 6.1, à medida que o pH aumenta,Qf e nf aumentam. Como a Equação 6.2 não

provê um valor assimptótico paraqe , um importante parâmetro para analisar a isoterma é o

fator nf : quando este aumenta, a formação de multicamadas é desfavorecida, resultando em

uma baixa sorção. Como pode ser visualisado, o aumento no pH desfavorece a formação de

multicamadas.

Por isso, foi experimentada a isoterma de Redlich-Peterson. Esta isoterma incorpora três

parâmetros em uma isoterma empírica. Assim, este modelo combina elementos das equações

de Langmuir e Freundlich, resultando em um mecanismo hibrído de sorção representado pela

função:

qe =
QrpCe

1 + arpC α
e

(6.3)
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Figura 6.5: Isotermas de sorção alaranjado de metila-quitosana. (a) Isotermas de Langmuir
[linhas contínuas, Equação 6.1] (b) Isotermas de Freundlich [linhas contínuas,
Equação 6.2 ]. pH = 5 (círculos); pH = 7 (quadrados); pH = 8 (diamantes).
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Em concentrações baixas, esta equação segue o modelo de Langmuir. QuandoCe → 0,

pode-se obter das Equações 6.1 e 6.3, respectivamente:

lim
Ce→0

QlalCe

1 + alCe
= QlalCe, (6.4)

lim
Ce→0

QrpCe

1 + arpCα
e

= QrpCe, (6.5)

sendo queQrp seria equivalente aQlal da isoterma de Langmuir. Em altas concentrações (ou,

mais exatamente, quandoCe → ∞), como demonstrado na Equação 6.6, o seu comporta-

mento também será uma função do parâmetroα:

lim
Ce→∞

QrpCe

1 + arpCα
e

= lim
Ce→∞

Qrp

αarpCα−1
e

=
Qrp

αarp
C1−α

e =























0 (α > 1)

Qrp

αarp

(α = 1)

∞ (α < 1)

. (6.6)

Seα = 1, Equação (6.3) seria equivalente a isoterma de Langmuir, com Ql =
Qrp

αarp
. Se

α < 1, para concentrações altas, a equação tenderia ao comportamento relacionado a isoterma

de Freundlich [Equação (6.2)]: o parâmetro de heterogeneidade equivalente serianf =
1

1 − α
,

e Qf =
Qrp

αarp
. Seα > 1, a adsorção atingiria um máximo e diminuiria a zero quando a

concentração aumentasse (isto implicaria em desorção de corante em altas concentrações).

Juanget al. encontraram que os dados foram bem representados pela isoterma de Redlich-

Peterson no estudo da sorção de corantes reativos sulfonados em quitosana.53 Ao se ana-

lisar a Figura 6.6 (a), observa-se que os dados são razoavelmente bem representados pela

Equação (6.3). Ao se analizar a Tabela 6.1, nota-se que à medida que o pH aumenta,arp

aumenta eQrp diminui (exceto em pH = 5, que não pode ser usado para a análise, devido

ao erro resultante da regressão não-linear). Em termos de baixas concentrações (isoterma de

Langmuir), a diminuição emQrp e aumento emarp indicam interações mais fracas entre o

corante e as partículas.
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Ao se analisar o parâmetroα, observa-se que para pH = 7 e pH = 8, ele certamente é menor

que 1. Além da consistência física desta análise (α ≤ 1), pode-se concluir que a isoterma

de Redlich-Peterson matematicamente descreve o sistema (dentro da faixa estabelecida na

análise). Entretanto, esta isoterma não explica completamente o sistema em questão (a função

deveria permitir a saturação da partícula com o corante).

A fim de estabelecer uma discussão completa sobre o presente sistema, uma equação empí-

rica modificada foi usada, conhecida como isoterma de Langmuir-Freundlich:95

qe =
QlfalfC

1

nlf
e

1 + alfC
1

nlf
e

. (6.7)

Ao contrário das isotermas de Redlich-Peterson, o comportamento desta isoterma em baixas

concentrações seguirá a isoterma de Freundlich:

lim
Ce→0

QlfalfC
1

nlf
e

1 + alfC
1

nlf
e

= QlfalfC
1

nlf
e , (6.8)

de forma que o parâmetronlf é análogo ao fator de heterogeneidade de Freundlichnf , o

parâmetro equivalente aQf sendoQlfalf . Em altas concentrações, o comportamento seria o

mesmo observado para a isoterma de Langmuir, resultando no valor de saturação deqe:

lim
Ce→∞

QlfalfC
1

nlf
e

1 + alfC
1

nlf
e

= lim
Ce→∞

1

nlf

QlfalfC
1

nlf
−1

e

1

nlf

alfC
1

nlf
−1

e

= Qlf . (6.9)

Qlf seria, então, equivalente aQl da Equação (6.1). Ao se analisar a Figura 6.6 b, pode-se

observar que os dados são graficamente melhor representadospela Equação (6.7). A análise

dos parâmetros desta equação na Tabela 6.1 mostra que (i) os erros associados aos resultados

permitem diferenciar o comportamento para cada pH; (ii) os valores denlf estão na mesma

faixa dos valores denf (isoterma de Freundlich); (iii) o parâmetroQlf apresenta valores se-
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melhantes ao doQl (isoterma de Langmuir).

O processo de sorção seria descrito, consequentemente, como a formação de multicama-

das de corante (em baixas concentrações seguindo o padrão daisoterma de Freundlich). No

entanto, ocorreria a saturação na formação destas multicamadas, resultando, em altas concen-

trações, em um comportamento similar ao encontrado na isoterma de Langmuir. A diminuição

emQlf e aumento emalf pode ser analisado de forma semelhante ao descrito paraQl eal para

as isotermas de Langmuir; e o aumento emnlf ao aumento emnf [Equação (6.2)] (diminui a

formação de multicamadas).

Neste trabalho, o aumento na concentração de corante e a diminuição no pH favoreceu

o processo de sorção, obtendo-se os seguintes valores máximos deqe e Γ: 131mg · g−1 e

4170mg · m−2 (pH = 5); 69mg · g−1 e 2189mg · m−2 (pH = 7); e 41mg · g−1 e 1294mg · m−2

(pH = 8), obtendo-se percentuais de sorção (em relação a concentração inicial de corante) que

variaram de 29 % a 88 %. A capacidade de adsorção das partículas de quitosana obtidas neste

estudo obteve melhores resultados quando comparada à adsorção deste mesmo corante em cas-

cas de banana ou laranja, bem como de um outro corante aniônico em pérolas de quitosana,6

e ainda de corantes ácidos e básicos em carvão, casca de arrozou bagaço de cana-de-açúcar.8

No entanto, estudos de sorção de um outro corante (corante reativo 189) em pérolas de qui-

tosana reticuladas ionicamente e quimicamente obtiveram uma melhor capacidade adsortiva,

atingindo-se um máximo de 1802-1840mg · g−1 em pH = 3 a 30◦C.61 Altas capacidades

adsortivas utilizando o polímero quitosana também foram obtidas por Wuet al. com 1000-

1100 mg · g−1 para corantes reativos em condições neutras,12 por Yoshidaet al. com 1200-

1700mg · g−1 para um corante ácido (Alaranjado Ácido II) com o agente reticulante Denacol

EX841 em pH = 3 e pH = 4.52

A quitosana tem pKa em torno de 6-6,5 dependendo da massa molar e grau de desace-

tilação.96, 97 Assim, quando o pH aumentou de 5 para 8, a protonação dos grupos NH2 da

quitosana diminuiu, resultando em menos interações com o corante aniônico. Isto pode ser
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Figura 6.6: Isotermas de sorção alaranjado de metila-quitosana. (a) Isotermas de Redlich-
Peterson [linhas contínuas, Equação 6.3 ] (b) Isotermas Híbridas de Langmuir-
Freundlich [linhas contínuas, Equação 6.7 ]. pH = 5 (círculos); pH = 7 (quadra-
dos); pH = 8 (diamantes).
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Parâmetros

Langmuir Freundlich Redlich-Peterson Langmuir-Freundlich

pH Ql × 10−2 al × 103 Qf nf Qrp arp α Qlf × 10−2 alf × 103 nlf

(mg·g−1) (mg−1·dm3) (mg−1/nf ·g−1·dm3/nf ) (dm3·g−1) (mg−α·dm3α) (mg·g−1) (mg−1/nlf ·dm3/nlf )

5 ≤ 1 × 104 ≤ 0, 7 0, 46 ± 0, 04 0, 87 ± 0, 02 ≤ 1 × 107 ≤ 2 × 107 ≤ 2 × 103 5 ± 2 0, 8 ± 0, 2 0, 81 ± 0, 03

7 0, 78 ± 0, 02 16, 0 ± 0, 7 2, 3 ± 0, 2 1, 56 ± 0, 04 1, 47 ± 0, 04 0, 049 ± 0, 008 0, 81 ± 0, 02 0, 94 ± 0, 03 16, 4 ± 0, 4 1, 11 ± 0, 01

8 0, 41 ± 0, 01 24 ± 1 2, 0 ± 0, 1 1, 84 ± 0, 05 1, 8 ± 0, 05 0, 09 ± 0, 01 0, 79 ± 0, 02 0, 54 ± 0, 02 25, 5 ± 0, 9 1, 23 ± 0, 03
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confirmado pela análise da Figura 6.7, que mostra a relação entre o potencial zeta,ζ , e o pH

da fase contínua para as partículas usadas neste trabalho: acarga de superfície diminui cla-

ramente com o aumento do pH de 5 a 8, sendo o ponto isoelétrico (ponto de carga zero) da

partícula em torno de 9.

Com relação ao sorvato, o corante alaranjado de metila é um indicador de pH bem co-

nhecido, pertencente à família dos derivados do azobenzeno. Ocorre uma clara mudança de

cor no ponto de transição de pH (entre pH 3,1 e 4,4), quando ocorre a protonação do gru-

pamento azo, formando o íon azônio, que é estabilizado por mesomeria, como mostrado na

Figura 6.3.98 Consequentemente, a diminuição do pH = 8 para pH = 5 (mais próximo do pH

de transição do corante) favoreceria a ocorrência da estrutura protonada (com dipolo positivo:

grupo azo e dipolo negativo: grupo sulfonato), a qual se adequaria a adsorção multicamada

sugerida na Figura 6.8.

Na literatura, a interação eletrostática é o principal mecanismo citado para explicar a ad-

sorção de corantes aromáticos aniônicos em quitosana. Entretanto, estudos com quitosana em

solução sugerem que interações de van der Waals e hidrofóbicas entre os núcleos benzênicos

destes compostos e os resíduos glicosídicos da quitosana também são importantes. Estas inte-

rações são favorecidas pela diposição espacial (em paralelo) dos anéis aromáticos do corante

em relação às cadeias polissacarídicas do polímero. Com isso, justificando a sorção de coran-

tes aniônicos mesmo em pHs em que há uma pequena quantidade degrupos amino protonados

na quitosana.99

No entanto, há uma questão: mesmo em pH = 5, poucas moléculas do corante estariam

protonadas de acordo com a Equação (6.10) que representa a protonação do corante em equi-

líbrio. Nesta situação, como poucas moléculas protonadas seriam adsorvidas pela quitosana,

deixando a fase aquosa, como ilustrado pela Equação (6.11),haveria o favorecimento do des-

locando do equilíbrio (6.10) no sentido da protonação do corante.
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Figura 6.7: Potencial Zeta das partículas de quitosana reticuladas em função do pH da fase
contínua.
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(superfície da quitosana)-NH2   +    H+ (superfície da quitosana)-NH3
+

(superfície da quitosana)-NH3
+

+

-

+

-

+

-

n-2

+

n + -

Figura 6.8: Mecanismo de formação de multicamadas na adsorção do corante alaranjado de
metila nas partículas de quitosana.
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−O3S− Ar-NN − Ar − NMe2(aq) + H+(aq) ⇋

⇋
−O3S− Ar − N(H)N = Ar = NMe+

2
(aq) (6.10)

QUIT − NH+
3
(s) + −O3S− Ar − N(H)N = Ar = NMe+

2
(aq) ⇋

⇋ [QUIT − NH+
3

−O3S− Ar − N(H)N = Ar = NMe+
2
](s) (6.11)

6.2.3 Relação entre ∆G de adsorção e Γ

Uma análise termodinâmica simplificada do processo de adsorção pode ser feita conside-

rando um equilíbrio entre a concentração de corante na fase contínua e o corante na interface

partícula-solução. O processo de adsorção é complexo, uma vez que além dos íons do ala-

ranjado de metila (Na+ and−O3SArNNArNMe2, representado por D−), os íons do tampão

(simplificadamente representados por BH, e B−Na+), e os íons da água, H+ e OH− também

estão envolvidos. Consequentemente, uma série de simplificações será feita, no sentido de se

obter uma descrição físico-química para ser usada qualitativamente. A energia livre de Gibbs

de adsorção,∆G está relacionada a temperatura através da Equação (6.12):

∆G = −RT ln K, (6.12)
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ondeK é a constante para o equilíbrio da interface partícula-solução.K é expresso em termos

de atividades na solução,as, e na interface da partícula-solução,ai:

K =
aD−,iaNa+,iaBH,iaB−,iaH+,iaOH−,iaH2O,i

aD−,saNa+,saBH,saB−,saH+,saOH−,saH2O,s
, (6.13)

As seguintes simplificações serão aplicadas antes da análise:

1. Todos os íons são altamente hidratados, de modo que a atividade da água na interface

não muda com a adsorção, ou seja,aH2O,i/aH2O,s é constante, independente da densi-

dade de adsorção;

2. O processo de adsorção do tampão e do corante ocorrem independentemente: a razão

(aBH,iaB−,s)/(aBH,iaB−,s) é constante;

3. Devido ao tampão, o pH tanto da fase contínua como da interface é constante: a razão

(aH+,iaOH−,i)/(aH+,saOH−,s) é independente da densidade de adsorção;

4. Uma vez que a superfície da quitosana é positiva, o aumentona aNa+,i relacionado a

adsorção seria mínima, visto que os ânions tenderiam a migrar para a interface sem o co-

íonNa+ (aNa+,i andaNa+,s seriam constantes, independente da densidade de adsorção).

Este critério pode ser reforçado pelo fato de que a concentração deste co-íon no tampão

é muito maior comparada à presente na concentração do corante, de forma que qualquer

variação na atividade do sódio devido ao sódio proveniente do corante seria também

minimizado. Com isso, a razãoaNa+,i/aNa+,s é constante.

Aplicando os critérios de 1 a 4 na Equação (6.13), obtém-se a Equação (6.14):

K = K1
aD−,i

aD−,s

≈ K1
CD−,i

Ce

, (6.14)

ondeK1 = (aNa+,iaBH,iaB−,iaH+,iaOH−,iaH2O,i)/(aNa+,saBH,saB−,saH+,saOH−,saH2O,s), CD−,i

é a concentração do ânion do corante na interface , eCe é a concentração do ânion na solução.

79



A porção direita da Equação (6.14) resulta ao se assumir que ocomportamento da solução é

ideal.

A concentração na interface ,CD−,i pode ser expressa como massa de corante adsorvida

[(C0 − Ce)V ] dividido pelo volume da interface,Vi:

CD−,i =
(C0 − Ce)V

Vi
. (6.15)

Ao se definirrv como o raio entreVi e o volume da partículaVq (Vi = rvVq), eVq = mq/ρq,

ondeρq é densidade da partícula, resulta em:

CD−,i =
(C0 − Ce)ρqV

rvmq

. (6.16)

A substituição de (6.16) em (6.14), seguida pela substituição em (6.12) e rearranjo, resulta em:

∆G

RT
− lnφ = ln

(

qeρq

Ce

)

, (6.17)

ondeφ = rv/K1. O que deve ser levado em consideração é queφ é uma quantidade des-

conhecida. No entanto, pode-se assumir que a variação de∆G é muito maior em relação a

variação no volume relativo à interface, de modo que o perfil das curvas pode ser analisado

em termos de variação de∆G. Neste trabalho, a variação do∆G foi avaliada em função

da densidade de adsorção por área de partícula (massa de corante por área de partícula,Γ),

(Figura 6.9), facilitando a interpretação em termos de fenômenos de superfície, abordagem

esta já adotada por Musselman e Chander.100 Isso foi possível devido a relação estabelecida

entreΓ e qe na Equação 5.8 da subseção 5.4.2 (referente aos experimentos de equilíbrio),

utilizando a Equação 6.17.

A interpretação do∆G consite em uma outra maneira de caracterização da ocorrência dos

processos heterogêneos de adsorção com diferentes valoresde∆G para diferentes sítios (ca-

racterizados por isotermas de Freundlich) está relacionada a posição, orientação e configura-
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ção das moléculas de adsorvato na superfície do adsorvente.101 Orientações mais favoráveis

estão relacionadas com energias livres mínimas,101 o que foi demonstrado em estudo expe-

rimental desenvolvido por Musselman e Chander para a densidade de adsorção para alguns

surfactantes em pigmentos.100 Biles et al. mostrou que a energia livre Helmholtz pode va-

riar durante a adsorção usando cálculos teóricos e Musselman e Chander, usando um modelo

experimental.100, 101

Observa-se que para pH = 7 e pH = 8, a energia livre de Gibbs torna-se cada vez menos

negativa à medida que a massa de corante adsorvido por área departícula (Γ) aumenta: como

os sítios positivos da quitosana são ocupados por moléculasde corante negativamente carre-

gadas, há uma diminuição no número de sítios disponíveis para a adsorção, resultando em

valores menos negativos de∆G, ou seja a adsorção vai sendo desfavorecida ao passo que no-

vas moléculas de corante são adsorvidas, tendendo a uma saturação dos sítios do adsorvente.

Esta interpretação é confirmada pelo fato que os valores de∆G para pH = 5 são mais negativos

do que os para pH = 7, e estes, por conseguinte, do que os para pH= 8.

Ao se analisar os dados para pH = 5, observa-se que a mudança no∆G foi mínima, in-

dicando que, devido a adsorção, a diminuição no número de sítios positivamente carregados

na quitosana foi compensada de outra forma: neste pH, a protonação do alaranjado de metila

(previamente descrita) poderia estar contrabalanceando esta carga.

6.2.4 Cinética de sorção

Pode ser encontrado na literatura diferentes formas para descrever a cinética de sorção de

moléculas solubilizadas na fase contínua em partículas dispersas.95 Uma primeira abordagem

para representar a taxa de sorção poderia ser:

dq

dt
= k(qE − q)n, (6.18)
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Figura 6.9: Energia livre de Gibbs,∆G/RT − ln φ, em função da massa de corante adsorvida
por área de partícula,Γ. pH = 5 (círculos); pH = 7 (triângulos); pH = 8 (quadrados).
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ondeq é a massa de sorvato por massa de sorvente, eqE é o valor deq em equilíbrio. A

diferençaqE − q é proporcional ao número de sítios ativos por partícula e a sorção é dita ser

de pseudo-n-ordem.q é determinado via concentrações do sorvato na fase contínuaem tempo

0 e tempot (C0 andC, respectivamente), usando as Equações (6.19) e (6.20):

q =
(C0 − C)V

mc
, (6.19)

qE =
(C0 − CE)V

mc

, (6.20)

ondemc é a massa de sorvente. A substituição das Equações (6.19) e (6.20) em (6.18), após

rearranjo resulta em:

dC

(C − CE)n
= −k

(

V

mc

)n−1

dt. (6.21)

Paran = 1, integração da Equação (6.21) é dada por

∫ C

C0

dC

C − CE

= −

∫ t

0

kdt, (6.22)

resultando em:

C = CE + (C0 − CE)e−kt, (6.23)

que é a expressão para cinética de sorção de pseudo-primeira-ordem.

Paran 6= 1, a integração de (6.21) é expressa como

∫ C

C0

dC

(C − CE)n
= −k

(

V

mc

)n−1 ∫ t

0

dt. (6.24)

e (6.24) resulta em

83



C = CE +

[

1

(C0 − CE)n−1
+ k(n − 1)

(

V

mc

)n−1

t

]1/(1−n)

, (6.25)

que é a expressão de pseudo-n-ordem (n 6= 1).

As Figuras 6.10, 6.11, e 6.12 mostram a concentração na fase contínua como uma função

do tempo com os dados representados graficamente para pseudo-primeira, pseudo-segunda e

pseudo-n ordens, respectivamente. Os parâmetros cinéticos encontram-se listados na Tabela 6.2.

Os parâmetros da cinética de pseudo-segunda-ordem foram determinados a partir da Equação 6.25,

considerandon= 2.
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Figura 6.10: Cinética de pseudo-primeira-ordem da sorção do alaranjado de metila em partí-
culas de quitosana (linhas contínuas). (a) pH = 5 (quadrados, C0= 0,40g · dm−3;
círculos, C0= 0,21 g · dm−3 ; diamantes,C0 = 0,10 g · dm−3). (b) pH = 7
(quadrados,C0= 0,35g · dm−3; círculos ,C0= 0,18g · dm−3; diamantes,C0=
0,09g · dm−3); (c) pH = 8 (quadrados,C0= 0,36g · dm−3; círculos,C0= 0,19
g · dm−3; diamantes,C0= 0,10g · dm−3).
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Figura 6.11: Cinética de pseudo-segunda-ordem da sorção doalaranjado de metila em partí-
culas de quitosana (linhas contínuas). (a) pH = 5 (quadrados, C0= 0,40g · dm−3;
círculos, C0= 0,21 g · dm−3 ; diamantes,C0 = 0,10 g · dm−3). (b) pH = 7
(quadrados,C0= 0,35g · dm−3; círculos ,C0= 0,18g · dm−3; diamantes,C0=
0,09g · dm−3); (c) pH = 8 (quadrados,C0= 0,36g · dm−3; círculos,C0= 0,19
g · dm−3; diamantes,C0= 0,10g · dm−3).
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Figura 6.12: Cinética de pseudo-n-ordem da sorção do alaranjado de metila em partículas de
quitosana (linhas contínuas). (a) pH = 5 (quadrados,C0= 0,40g · dm−3; círculos,
C0= 0,21g · dm−3 ; diamantes,C0 = 0,10g · dm−3). (b) pH = 7 (quadrados,C0=
0,35g · dm−3; círculos ,C0= 0,18g · dm−3; diamantes,C0= 0,09g · dm−3); (c)
pH = 8 (quadrados,C0= 0,36g · dm−3; círculos,C0= 0,19g · dm−3; diamantes,
C0= 0,10g · dm−3).
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Parâmetros

pH C0(g·dm−3) Pseudo-primeira-ordem Pseudo-segunda-ordem Pseudo-n-ordem

CE,1 (g·dm−3) k1 (min−1) CE,2 (g·dm−3) k2 × 0.1 (min−1) CE,n (g·dm−3) kn (min−1) n

0, 403 ± 0, 001 0, 144± 0, 007 0, 19 ± 0, 06 0, 133± 0, 006 0, 3 ± 0, 1 ≤ 0, 1 ≤ 1 × 108 8 ± 4

5 0, 205 ± 0, 001 0, 074± 0, 003 0, 21 ± 0, 06 0, 070± 0, 002 0, 8 ± 0, 2 ≤ 0, 03 ≤ 5 × 1010 8 ± 3

0, 104 ± 0, 002 0, 036± 0, 001 0, 23 ± 0, 05 0, 035± 0, .001 2, 3 ± 0, 5 ≤ 0, 02 ≤ 2 × 1015 9 ± 5

0, 346 ± 0, 001 0, 225± 0, 006 0, 031 ± 0, 008 0, 221± 0, 005 0, 3 ± 0, 1 ≤ 0, 4 ≤ 1 × 1017 ≤ 24

7 0, 178 ± 0, 003 0, 075± 0, 004 0, 033 ± 0, 009 0, 071± 0, 003 0, 4 ± 0, 1 ≤ 0, 08 ≤ 2 × 1010 8 ± 6

0, 086 ± 0, 001 0, 036± 0, 002 0, 16 ± 0, 06 0, 033± 0, 002 1, 0 ± 0, 3 ≤ 0, 03 ≤ 6 × 1012 8 ± 5

0, 365 ± 0, 002 0, 295± 0, 003 0, 14 ± 0, 06 0, 291± 0, 003 0, 9 ± 0, 4 ≤ 1 ≤ 8 × 1036 ≤ 142

8 0, 186 ± 0, 002 0, 137± 0, 002 0, 21 ± 0, 08 0, 134± 0, 002 1, 9 ± 0, 8 ≤ 1 ≤ 8 × 1036 ≤ 218

0, 095 ± 0, 001 0, 060± 0, 002 0, 030 ± 0, 008 0, 059± 0, 001 0, 9 ± 0, 3 ≤ 0, 01 ≤ 3 × 1023 15 ± 1

8
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Como observado, as funções de pseudo-primeira e pseudo-segunda não foram capazes de

representarem graficamente bem os dados experimentais. Poroutro lado, quando a função

pseudo-n-ordem é obtida como resultado de uma regressão não-linear,descrita pela Equação (6.25)

representa bem os dados (como mostrado na Figura 6.12). No entanto, os erros associa-

dos aos parâmetros são elevados. Ao se analisar os resultados obtidos para pH = 8 eC0 =

0, 10, g·dm−3, observa-se outro problema relacionado a esta questão: qual mecanismo poderia

explicar uma ordem de15 ± 1? Com isso, parece que o modelo de pseudo-n-ordem não foi

adequado para os experimentos desenvolvidos neste trabalho. Apesar de estar amplamente re-

portado na literatura que esses sistemas seguem uma cinética de pseudo-segunda-ordem (que

indica que a adsorção é uma etapa determinante da velocidadedo processo).6, 31, 51, 102

Como alternativa, o modelo cinético de sorção baseado na difusão intraparticular também

foi usado com os dados:103

C = C0 − kdt
m, (6.26)

ondem e kd são constantes. Neste caso,m descreve o mecanismo de sorção ekd representa

o fator relacionado à velocidade. Esta cinética envolve sorventes porosos, cujo processo de

sorção apresenta três etapas consecutivas: (I) transportedo sorvato para a superfície externa

do sorvente (difusão externa); (II) transporte do sorvato para o interior dos poros do sorvente

(difusão interna); e (III) adsorção do sorvato na superfície externa do sorvente. Um valor de

m = 0, 5 reflete a difusão interna como a etapa determinante da velocidade, enquanto que

valores menores indicam o envolvimento de difusão e adsorção ocorrendo simultaneamente.

A Figura 6.13 mostra que a Equação (6.26) correlaciona-se bem com os dados experi-

mentais e a Tabela 6.3 mostra que os parâmetros resultantes apresentam erros experimentais

aceitáveis.
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Figura 6.13: Modelo de difusão-adsorção (linhas contínuas). (a) pH = 5 (quadrados,C0= 0,40
g · dm−3; círculos,C0= 0,21g · dm−3 ; diamantes,C0 = 0,10g · dm−3). (b) pH =
7 (quadrados,C0= 0,35g · dm−3; círculos ,C0= 0,18g · dm−3; diamantes,C0=
0,09g · dm−3); (c) pH = 8 (quadrados,C0= 0,36g · dm−3; círculos,C0= 0,19
g · dm−3; diamantes,C0= 0,10g · dm−3).
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Tabela 6.3: Parâmetros determinados por regressão não-linear a partir dos dados experimentais
utilizando a Equação (6.26) correspondente ao modelo de difusão-adsorção.

Parâmetros

pH C0 (g·dm−3)

kd (g·dm−3·min−m) m

0, 403 ± 0, 001 0, 137± 0, 001 0, 113± 0, 002

5 0, 205 ± 0, 001 0, 075± 0, 001 0, 099± 0, 003

0, 104 ± 0, 002 0, 043± 0, 001 0, 083± 0, 005

0, 346 ± 0, 001 0, 043± 0, 001 0, 176± 0, 006

7 0, 178 ± 0, 003 0, 041± 0, 001 0, 156± 0, 005

0, 086 ± 0.001 0, 0222± 0, 0007 0, 143± 0, 005

0, 365 ± 0, 002 0, 028± 0, 002 0, 168± 0, 013

8 0, 186 ± 0, 002 0, 024± 0, 002 0, 139± 0, 016

0, 095 ± 0, 001 0, 0135± 0, 0006 0, 169± 0, 008

Analisando esta tabela, pode-se observar que, para um valorfixo deC0, kd diminui com o

aumento do pH: esta diminuição está relacionada com a diminuição em termos de interações

entre as moléculas de corante e a quitosana, como discutido na seção de equilíbrio de sorção.

Por outro lado, para um valor fixo de pH, o aumento da concentração inicial de corante resulta

em um aumento emkd, certamente devido ao aumento da taxa de colisão das moléculas de
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corante com a superfície da quitosana.

O parâmetrom é menor que 0,5 em todos os casos, indicando que o mecanismo desorção

envolve tanto difusão como adsorção. O interessante ao se notar é que, para um valor fixo de

C0 (taxa de colisão fixa), quandokd diminui, m aumenta (ou, quem torna-se mais próximo

de 0,5, que está relacionado apenas com a difusão). Ou seja, as interações corante-quitosana

são menos importantes, há uma tendência para que o mecanismoseja dominado pela difusão.

Uzunet al. descreveram o mecanismo de difusão superficial (ao longo dasuperfície dos poros)

como sendo a etapa determinante do processo de adsorção de corantes reativos em quitosana

com superfície heterogênea.71

Uma outra questão para se entender é por que o modelo de pseudo-ordem não se adequa aos

resultados obtidos neste trabalho. O mecanismo de difusão-adsorção foi capaz de solucionar

este problema. Nos experimentos reportados na literatura,usualmente a amostra é deixada

em contato com a fase contínua (contendo o adsorvato) e as medidas são realizadas. Neste

trabalho, as amostras foram deixadas em contato com a solução tampão e, depois de 24 h,

adicionou-se solução corante/tampão para só então realizar as medidas. Esse procedimento

de contato prévio das partículas com o tampão antes da análise cinética propriamente dita

foi decorrente dos resultados de um estudo feito para avaliar se o tempo de contato com o

tampão teria alguma influência. Com isso, foram realizados alguns experimentos das seguintes

formas (i) adicionando solução corante/tampão diretamente na partícula seca, (ii) deixando

as partículas em contato com a solução tampão por 24 h e, então, adicionando a solução

corante/tampão (procedimento padrão usado neste trabalho), e (iii) deixando as partículas em

contato com o tampão por 48 h e, então adicionando a solução corante/tampão. Os dados

resultantes estão ilustrados na Figura 6.14.

Pode se observar que se a solução corante/tampão é adicionada diretamente às partículas, há

uma tendência razoável para a adequação do modelo de pseudo-segunda-ordem. Quando as

partículas são deixadas em contato com o tampão para ambientação e intumescimento, a cor-
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Figura 6.14: Concentração de corante na fase contínua,C , em função do tempo,t , em pH=
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relação com este modelo não se torna adequada. Então, o comportamento cinético de pseudo-

segunda-ordem pode ser devido ao componente relacionado à difusão de água do mecanismo

de sorção: isso pode ser confirmado pelo fato de o modelo de difusão-adsorção também ser o

que melhor se adequa com estes dados e o valor dem ser de0, 359±0, 007, ou seja, bem maior

que os valores dem encontrados para as partículas já intumescidas (Tabela 6.3). O papel da

difusão de água nas partículas secas é evidente. É claro que esta análise somente se aplica às

partículas capazes de serem intumescidas de forma relevante pela fase contínua, que não é o

caso de partículas poliméricas com baixo índice de reticulação ou partículas inorgânicas.
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7 Conclusões

A quitosana reticulada desenvolvida neste trabalho mostrou ser um excelente adsorvente para

um corante negativamente carregado, resultado este que pode servir de subsídio no estudo

de outras espécies negativamente carregadas (metais pesados, proteínas, fármacos, etc) em

materias a base de quitosana. A capacidade adsortiva máximadas partículas em estudo foi de

4170mg · m−2 (131mg · g−1) em pH = 5, cuja significância do resultado poderia ser melhor

mensurada se os resultados na literatura fossem descriminados em função da área específica

de adsorvente, dessa forma, analisando-se a natureza adsortiva intrínseca do material.

De acordo com os experimentos de equilíbrio com o Alaranjadode Metila, a melhor função

para a sorção foi a isoterma híbrida de Freundlich-Langmuirna qual, em baixas concentrações

de sorvato, segue a isoterma de Freundlich e, em altas concentrações de sorvato, há o predomí-

nio do caráter Langmuir: a sorção parece que envolve a adsorção de multicamadas, tal como

descrito na isoterma de Freundlich, entretanto, havendo umvalor de saturação (semelhante

ao estabelecido pela isoterma de Langmuir). À medida que o pHdiminui, a sorção aumenta,

indicando que o mecanismo de sorção envolveu interações eletrostáticas entre o corante nega-

tivamente carregado e a quitosana positivamente carregada.

A heterogeneidade envolvida no processo de sorção pode ser correlacionada à diminuição

dos sítios positivamente carregados durante a sorção: um valor de∆G mais constante para o

pH = 5, mostra que a carga de superfície do sorvente permanececonstante devido à presença

de grande quantidade de sítios protonados inicialmente neste pH e/ou à protonação do corante

adsorvido, seguido pela formação de multicamadas.
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A descrição usual da sorção do corante obedecendo uma cinética de pseudo-segunda-ordem

não foi adequada para descrever os resultados experimentais obtidos neste trabalho. Apesar

da boa correlação obtida com o modelo de pseudo-n-ordem, os elevados erros associados

aos parâmetros e valores den incomuns obtidos via regressão não-linear, justificam o fato

deste modelo não ser a base da interpretação físico-químicada cinética de sorção envolvida.

O mecanismo envolvendo adsorção e difusão intraparticularfoi o que apresentou a melhor

correlação para descrever a cinética de sorção em questão: éprovável que a aparente ciné-

tica de pseudo-segunda-ordem obedecida pelas partículas secas seja resultado do componente

envolvendo a difusão intraparticular da água.
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