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Ricardo Paulo Fonseca Melo: Remoção de corantes utilizando tensoativos: extração 

por ponto de nuvem e floculção iônica, Tese de Doutorado, UFRN, Programa de Pós-

graduação em Engenharia Química. Área de concentração: Engenharia Química, Linha 

de pesquisa: Ciência e Tecnologia dos Tensoativos. Natal/RN, Brasil. 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Lins de Barros Neto 

Coorientadora: Profª. Dr
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Resumo: O setor têxtil é um dos principais responsáveis pela geração de efluentes 

industriais devido, principalmente, aos grandes volumes de água, que apresentam 

elevado teor de carga orgânica. Neste, observa-se a presença de corantes, tensoativos, 

amido, alcoóis, ácido acético e outros constituintes, provenientes das várias etapas de 

processamento do material têxtil. Diante disto, o tratamento destes efluentes é 

necessário antes de lançá-los nos corpos de água, pois podem causar alterações físico-

químicas desastrosas para o meio ambiente. Os tensoativos são substâncias muito 

utilizadas nos processos de separação e, neste trabalho, foram utilizados no tratamento 

de efluentes têxteis, aplicando a extração por ponto de nuvem e a extração por 

floculação iônica. Na extração de corante reativo por ponto de nuvem foi utilizado o 

tensoativo nonilfenol, com grau de etoxilação 9,5. A avaliação do processo foi 

realizada em termos da temperatura, concentração de tensoativo e de corante. Neste 

processo, a remoção de corante alcançou 91%. A floculação iônica ocorre devido à 

presença de cálcio, que reage com tensoativo aniônico e forma tensoativos insolúveis, 

capazes de atrair a matéria orgânica através da adsorção. Neste trabalho, a floculação 

iônica, utilizando sabão base, foi aplicada ao tratamento de efluente sintético contendo 

corantes pertencentes a três classes: os diretos, reativos e dispersos. A avaliação do 

processo foi realizada pela influência dos seguintes parâmetros: concentração de 

tensoativo e de eletrólitos, velocidade de agitação, tempo de repouso, temperatura e 

pH. A floculação do tensoativo foi realizada de dois modos: formando o floco no 

próprio efluente e formando o floco antes de misturá-lo ao efluente. A remoção do 

corante direto e reativo, quando o floco é formado dentro do efluente têxtil, foi de 97% 

e 87%, respectivamente. No caso em que o floco é formado antes de adicioná-lo ao 

efluente a remoção de corante direto e disperso alcançou 92% e 87%, respectivamente. 

Estes resultados mostram que os processos avaliados foram eficientes para remoção de 

corantes em efluentes têxteis. 

Palavras-chave: efluente têxtil, tensoativos, corantes, eficiência de remoção.
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Abstract: The textile sector is one of the main contributors to the generation of 

industrial wastewaters due to the use of large volumes of water, which has a high 

organic load content. In these, it is observed to the presence of dyes, surfactants, starch, 

alcohols, acetic acid and other constituents, from the various processing steps of the 

textiles. Hence, the treatment of textile wastewater becomes fundamental before 

releasing it into water bodies, where they can cause disastrous physical-chemical 

changes for the environment. Surfactants are substances widely used in separation 

processes and their use for  treating textile wastewaters was evaluated in this research 

by applying the cloud point extraction and the ionic flocculation. In the cloud point 

extraction was used as surfactant nonylphenol with 9.5 ethoxylation degree to remove 

reactive dye. The process evaluation was performed in terms of temperature, surfactant 

and dye concentrations. The dye removal reached 91%. The ionic flocculation occurs 

due to the presence of calcium, which reacts with anionic surfactant to form insoluble 

surfactants capable of attracting the organic matter by adsorption. In this work the ionic 

flocculation using base soap was applied to the treatment of synthetic wastewater 

containing dyes belonging to three classes: direct, reactive, and disperse. It was 

evaluated by the influence of the following parameters: surfactant and electrolyte 

concentrations, stirring speed, equilibrium time, temperature, and pH. The flocculation 

of the surfactant was carried out in two ways: forming the floc in the effluent itself and 

forming the floc before mixing it to the effluent. Removal of reactive and direct dye, 

when the floc is formed into textile effluent was 97% and 87%, respectively. In the 

case where the floc is formed prior to adding it to the effluent, the removal to direct and 

disperse dye reached 92% and 87%, respectively. These results show the efficience of 

the evaluated processes for dye removal from textile wastewaters. 

Keywords: textile wastewater, surfactants, dyes, removal efficiency. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se quer viver uma vida feliz,  

amarre-se a uma meta,  

não as pessoas e nem as coisas.” 

Albert Einstein 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

Os corantes fazem parte de uma série de substâncias agressivas ao meio 

ambiente, que degradam a natureza, e estão presentes em diversos segmentos 

industriais, sendo o principal deles o setor têxtil. Levando-se em conta o volume 

descarregado e a composição do efluente, a indústria têxtil é considerada como a mais 

poluente dentre todos os setores industriais, principalmente, porque seu efluente contem 

corantes não fixados (TEHRANI-BAGHA et al., 2010). Estes efluentes são difíceis de 

tratar, devido ao elevado teor de poluentes, tais como: íons de metais pesados, 

detergentes, solventes e compostos recalcitrantes (LOTITO et al., 2011). Do ponto de 

vista ambiental, o processo de tingimento têxtil torna-se um dos principais problemas de 

poluição devido à variedade e complexidade dos produtos químicos e por ser 

responsável pelo consumo de elevados volumes de água em seus banhos de tingimento. 

A busca por alternativas para o tratamento de efluentes contendo corantes vem 

sendo estudada e muitos artigos foram publicados tratando deste tema. Entre estes 

métodos estão a fotólise (UV), aplicação de peróxido (H2O2), aplicação de peróxido 

combinado com radiação UV (UV/H2O2), processo Fenton (H2O2/Fe
2+

) e foto-Fenton 

(H2O2/Fe
2+

/UV) (GUIMARÃES et al., 2012), adsorção (ALVER & METIN, 2012), 

processos biológicos (NAWAZ & AHSAN, 2014), coagulação-floculação 

(ALBUQUERQUE et al., 2013) e filtração (FERSI et al., 2005; BARREDO-DAMAS 

et al., 2010). Nas últimas décadas, a utilização de tensoativos ganhou destaque como 

uma nova forma de remoção de corantes do efluente em processos como a extração por 

ponto de nuvem, microemulsão e ultra-filtração micelar (BELTRAME et al., 2005; 

AHMAD et al., 2006; MELO et al., 2014).  

Este trabalho propõe alternativas para o tratamento de efluentes contendo 

corantes, utilizando a extração por ponto de nuvem e a floculação iônica. Estes 

processos baseiam-se em duas importantes propriedades dos tensoativos: o ponto de 

Kraft e o ponto de nuvem (ou turbidez). O termo ponto de Kraft é utilizado para 

identificar a temperatura na qual a solubilidade do tensoativo iônico aumenta fortemente 

e o termo ponto de nuvem aponta a temperatura (temperatura de turbidez) em que o 

tensoativo não iônico tem sua afinidade com a água reduzida, devido à perda da 

interação por ponte de hidrogênio.   

 A floculação iônica consiste no uso de tensoativos aniônicos em meio contendo 

cálcio, de forma que ocorra a reação entre eles, originando um floco do tensoativo que, 
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devido ao seu caráter anfifílico, proporciona a interação de compostos orgânicos com 

sua parte apolar. Este precipitado (floco), que contém o material orgânico em sua 

superfície, pode ser removido do efluente através de uma etapa de filtração ou 

sedimentação, obtendo-se um efluente com menor concentração de corante. Além deste 

processo, foi avaliada a extração por ponto de nuvem, que utiliza tensoativos não 

iônicos em temperaturas acima de sua temperatura de turbidez, proporcionando a 

formação de duas fases, denominadas: coacervato e diluída (ou aquosa). Devido à 

afinidade dos compostos orgânicos pela fase coacervato (rica em tensoativo), ocorrerá 

uma maior concentração destes compostos nesta fase, ao passo que a fase aquosa (pobre 

em tensoativo) contém uma concentração baixa de matéria orgânica, o que torna este 

processo atrativo para o tratamento de efluentes contendo corante. 

Esta tese está escrita na forma de artigo, sendo dividida em oito capítulos. O 

Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica tratando sobre tensoativos, corantes, 

processos de tratamento de efluentes e adsorção. No Capítulo 3 será apresentado o 

estudo sobre a remoção do corante Reactive Blue 19 utilizando tensoativo não iônico na 

extração por ponto de nuvem. O Capítulo 4 trata da remoção do corante Direct Yellow 

27 utilizando tensoativo proveniente de gordura animal/vegetal. O Capítulo 5 aborda a 

remoção do corante Reactive Blue utilizando a floculação iônica. O Capítulo 6 apresenta 

o estudo da adsorção do corante Direct Yellow 27 em tensoativos de cálcio: cinética, 

mecanismo e equilíbrio. O Capítulo 7 trata do estudo da adsorção de corante disperso 

em tensoativo de cálcio. Por último, o Capítulo 8 apresenta as conclusões gerais sobre o 

trabalho. 

1.1 Objetivo principal 

O objetivo principal desta pesquisa foi o desenvolvimento de metodologias para 

remoção de corantes de amostras de efluente têxtil sintético através da floculação iônica 

e extração por ponto de nuvem. 

1.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos desta pesquisa estão relacionados com cada um dos 

processos que foram estudados e, portanto, são inerentes a cada capítulo. Desta forma, 

os objetivos foram divididos conforme apresentado a seguir: 

 Realizar o estudo da extração por ponto de nuvem para remoção de corante 

reativo, avaliando o efeito da temperatura, concentração de tensoativo e de 
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corante. Além disso, realizar a determinação dos parâmetros termodinâmicos 

e verificar a adequação do modelo de Langmuir aos dados de equilíbrio do 

processo; 

 Realizar o estudo da remoção de corante direto do efluente têxtil através da 

floculação iônica, avaliando as seguintes variáveis: concentração de 

tensoativos e eletrólitos, velocidade de agitação, tempo de equilíbrio, 

temperatura e pH; 

 Realizar o estudo da remoção de corante reativo utilizando a floculação 

iônica, analisando as variáveis apresentadas no item anterior, e avaliar a 

descrição do processo por modelos empíricos; 

 Realizar o estudo da cinética, mecanismo e equilíbrio para a adsorção do 

corante reativo em tensoativo de cálcio; 

 Realizar o estudo da adsorção de corante disperso em tensoativos de cálcio, 

determinando à cinética, mecanismo e equilíbrio.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 História dos tensoativos 

Os primeiros registros do uso de tensoativos são os sabões de metais alcalinos, 

utilizados há pelo menos 2.300 anos. Seu uso como produto comercial remete-se a 600 

a.C. pelos fenícios. Os produtores mais antigos de sabão fabricavam-no a partir de 

gordura animal, cinzas de madeira e plantas contendo carbonato de potássio para 

produzir o sal neutralizado (MYERS, 2006). A gordura animal apresenta triglicérides 

que, na presença de soda cáustica e sob aquecimento, se decompõe em ácidos graxos 

que são neutralizados numa reação conhecida por saponificação (DALTIN, 2011). A 

Figura 2.1 apresenta a reação de saponificação. 

Figura 2.1 - Reação de saponificação. 

 

Fonte: Daltin, 2011 

A origem da indústria dos tensoativos sintéticos é razoavelmente bem conhecida. 

Entretanto, não é tarefa fácil apontar o tempo exato de quando a indústria surgiu. 

Atualmente, encontram-se aplicações dos tensoativos em quase todas as indústrias 

químicas, tais como: detergentes, tintas, corantes, plásticos, fibras, cuidados pessoais, 

cosméticos, agroquímicos, farmacêutica, alimentos, entre outras (TADROS, 2005).  

Na indústria de fibras e tecidos, os tensoativos desempenham um papel 

fundamental. O tingimento de tecidos é uma aplicação óbvia de tensoativos. Os 

tensoativos adicionados servem para ajudar na dispersão uniforme dos corantes na 

solução de tingimento, na penetração da solução de tingimento na matriz da fibra, na 

deposição adequada dos corantes na superfície da fibra e na “fixação” dos corantes à 

superfície da fibra (MYERS, 2006). Além disso, eles possuem papel importante na 

indústria do petróleo como, por exemplo, na recuperação avançada de petróleo 

(SANTOS, 2009). 
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2.2 Tensoativo 

Basicamente, o tensoativo é um composto formado pela reação de um ácido graxo 

insolúvel em água com metal alcalino ou base orgânica para produzir um sal de ácido 

carboxílico com solubilidade melhorada em água, suficiente para produzir atividade 

superficial (MYERS, 2006). 

O tensoativo é uma molécula que apresenta um grupo apolar ligado a um grupo 

polar, portanto dispõe desse duplo caráter, simultaneamente. A parte apolar da molécula 

(cadeia de carbonos linear, ramificada ou com partes cíclicas) possui afinidade por 

hidrocarbonetos, óleos e gorduras, enquanto a parte polar é solúvel em água. A cadeia 

de hidrocarboneto do tensoativo interage fracamente com moléculas de água em 

ambiente aquoso e a parte polar interage fortemente com moléculas de água, através de 

interações dipolo ou íon-dipolo (TADROS, 2005).  

Os tensoativos são substâncias que, por sua estrutura química e propriedades, se 

adsorvem na interface líquido-líquido, líquido-gás e sólido-líquido, reduzindo a tensão 

interfacial. Os tensoativos classificam-se em: 

 Tensoativo catiônico: constituem uma classe representada por poucos 

tensoativos. Apresenta um grupo químico carregado positivamente. Na presença 

de água se dissociam formando cátions em sua parte polar, sendo seu grupo mais 

comum os amínicos. Apresentam altas toxicidades aquáticas quando comparadas 

a outras classes de tensoativos. Estes tensoativos sofrem forte influência da 

presença de eletrólitos e pH extremos. São aplicados como aditivos de 

lubrificantes, amaciantes e anticorrosivos devido sua boa adesão a superfícies 

sólidas; 

 Tensoativo aniônico: apresenta grupo químico carregado negativamente. Na 

presença de água se dissocia formando ânions em sua parte polar. A presença de 

eletrólitos e variações de pH afetam suas características físico-químicas. Seus 

radicais mais comuns são os grupos carboxílicos, sulfônicos e sulfatos, 

geralmente encontrados nos detergentes, umectantes, dispersantes e 

emulsionantes; 

 Tensoativo não-iônico: constituem a segunda classe de tensoativos mais 

utilizada no mercado (DALTIN, 2011). Em presença de água não se ionizam, 

logo não possuem carga. Sofre pouca sensibilidade a presença de eletrólitos no 
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sistema. Possuem efeito reduzido ao pH do meio e a influência da temperatura 

nas propriedades físico-químicas destes tensoativos é considerável; 

 Tensoativo anfótero: em presença de água se ionizam, podendo assumir caráter 

catiônico ou aniônico. Eles podem ser eletricamente neutros e suas propriedades 

fazem deles similares aos tensoativos não-iônicos. Interagem com outras classes 

de tensoativos, sendo útil em aplicações requerendo contato biológico como, por 

exemplo, xampus para crianças (MYERS, 2006). 

2.3 Tensoativos aniônicos 

Os tensoativos aniônicos são a classe de tensoativos mais utilizadas nas 

aplicações industriais devido ao seu baixo custo de fabricação e são usados, 

praticamente, em todos os tipos de detergentes. Os grupos hidrofílicos mais usados são 

os carboxilatos, sulfatos, sulfonatos e fosfatos. Uma fórmula geral pode ser usada para 

os tensoativos aniônicos, como mostrado na Tabela 2.1, com n = 8 a 16 átomos e o 

contra íon X geralmente é o Na
+
. 

Tabela 2.1 - Grupos hidrofílicos mais encontrados nos tensoativos aniônicos 

Carboxilatos CnH2n+1COO
-
X 

Sulfatos CnH2n+1OSO3
-
X 

Sulfonatos CnH2n+1SO3
-
X 

Fosfatos CnH2n+1OPO(OH)O
-
X 

Fonte: Tadros, 2005. 

A principal desvantagem no uso de tensoativos aniônicos é sua sensibilidade ao 

ambiente aquoso. Eles são pouco solúveis em água fria. Os principais componentes da 

chamada água dura, tais como: cálcio, magnésio e outros cátions di e trivalentes, 

causam ao sabão carboxilato a formação de sais de baixa solubilidade em água, que 

precipitam para produzir depósitos amorfos (MYERS, 2006). Além disso, sabões 

carboxilatos são fortemente afetados por mudanças no pH e na temperatura.  

2.7.1 Carboxilados 

Estes são talvez os mais antigos tensoativos, pois foram eles que constituíram os 

primeiros sabões, por exemplo: estearato de sódio ou potássio C17H35COONa e 

miristato de sódio C14H29COONa. O grupo alquil pode conter porções insaturadas, 

citando-se, como exemplo, o oleato de sódio, que contém uma ligação dupla na cadeia 

alquil C17. A maioria dos sabões comerciais é uma mistura de ácidos graxos obtidos a 
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partir de óleo de coco, sebo, óleo de palma etc. A principal atração destes sabões é seu 

baixo custo, alta biodegradabilidade e baixa toxicidade (TADROS, 2005).   

2.7.2 Sulfatos 

Os sulfatos formam a maior e mais importante classe de tensoativos sintéticos. 

Eles são produzidos pela reação de um álcool com ácido sulfúrico, ou seja, são ésteres 

de ácido sulfúrico. Na prática, o ácido sulfúrico raramente é usado e clorosulfônico ou 

misturas de ar/dióxido de enxofre são os métodos mais comumente usados para sulfatar 

o álcool. Contudo, devido a sua instabilidade química (hidrolisar o álcool em soluções 

ácidas), eles estão sendo ultrapassados pelos sulfonatos que são mais estáveis 

quimicamente (TADROS, 2005). 

2.7.3 Sulfonatos 

Nos sulfonatos, o átomo de enxofre está diretamente ligado ao átomo de carbono 

do grupo alquil, dando a molécula estabilidade contra hidrólise, quando comparado com 

os sulfatos (em que o átomo de enxofre está ligado ao carbono do grupo hidrófobo via 

átomo de oxigênio). Sulfonatos alquilarílicos são os tipos mais comuns destes 

tensoativos (por exemplo, alquil benzeno sulfonatos de sódio) e estes são normalmente 

preparados pela reação de ácido sulfúrico com hidrocarbonetos alquilarílicos, por 

exemplo, dodecil benzeno.  

Os alquil benzeno sulfonatos lineares são produzidos a partir de alquil benzeno e o 

comprimento da cadeia alquil pode variar de C8 para C15. Suas propriedades são 

influenciadas pela massa molecular média e pelo número de carbonos do lado alquil da 

cadeia. As principais desvantagens dos alquil benzeno sulfonatos lineares são seus 

efeitos na pele, não podendo ser usados em formulações de cuidados pessoais 

(TADROS, 2005). 

2.7.4 Fosfatos 

Tanto alquil fosfatos quanto alquil éter fosfatos são produzidos com álcool graxo 

ou álcool etoxilado com um agente contendo fósforo, geralmente pentóxido de fósforo 

(P4O10). A reação fornece uma mistura de mono e di ésteres de ácido fosfórico. A razão 

dos ésteres é determinada pela razão dos reagentes e a quantidade de água presente na 

mistura reacional. As propriedades físico-químicas dos tensoativos alquil fosfatos 

depende da razão dos ésteres. Tensoativos fosfatos são usados na indústria que trabalha 

com metais, devido as suas propriedades anticorrosivas (TADROS, 2005).  
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2.7.5 Sabão base 

O sabão base é um tensoativo iônico formado por 5% de óleo de coco e 95% de 

sebo bovino. A Tabela 2.2 apresenta o percentual médio de ácidos graxos presentes 

nestes óleos (SANTOS, 2009) e a Tabela 2.3 apresenta as fórmulas moleculares dos 

ácidos graxos presentes no óleo de coco e sebo bovino. 

Tabela 2.2 - Percentual médio de ácidos graxos presentes no óleo de coco e sebo 

bovino. 

Ácido 
Óleo 

Coco Sebo bovino 

Cáprico 6% - 

Láurico 47% - 

Mirístico 18% 5% 

Palmítico 9% 29% 

Esteárico 3% 25% 

Oléico 6% 36% 

Linoléico 2% 1,5% 

Palmitoléico 6% 3% 

Fonte: Santos (2009). 

 

Tabela 2.3 - Fórmulas moleculares dos ácidos graxos presentes no óleo de coco e sebo 

bovino. 

Nome do Ácido Fórmula Molecular 

Cáprico COOH)(CHCH 823 
 

Láurico COOH)(CHCH 1023 
 

Mirístico COOH)(CHCH 1223 
 

Palmítico COOH)(CHCH 1423 
 

Esteárico COOH)(CHCH 1623 
 

Oléico COOH)(CHCHCH)(CHCH 72723 
 

Linoléico COOH)(CHCHCHCHCHCH)(CHCH 722423 
 

Palmitoléico COOH)(CHCHCH)(CHCH 72523 
 

Fonte: Santos (2009). 
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2.4 Balanço hidrofílico-lipofílico 

O balanço hidrofílico-lipofílico (BHL) baseia-se no percentual relativo de grupos 

hidrofílicos e lipofílicos de uma molécula de tensoativo (TADROS, 2005). Ele é uma 

relação empírica que relaciona a estrutura química do tensoativo com sua atividade 

superficial, objetivando facilitar a escolha do tensoativo para uma determinada 

aplicação (MYERS, 2006).  

Para determinar o valor do BHL, algumas relações empíricas, que se baseiam no 

tipo de tensoativo, são utilizadas. Geralmente, o valor do BHL encontra-se na faixa de 0 

a 20 (MYERS, 2006). A Tabela 2.4 apresenta valores de BHL para alguns tensoativos 

(DALTIN, 2011; MYERS, 2006). 

Tabela 2.4 - Valores de BHL para tensoativos. 

Tensoativo BHL 

Estearato de sódio 18,0 

Laurato de sódio 20,9 

Dodecil sulfato de sódio 39,0 

Nonilfenol 5 etoxilações 10,0 

Nonilfenol 10 etoxilações 13,3 

Nonilfenol 20 etoxilações 16,0 

Fonte: Daltin, 2011; Myers, 2006 

Eventualmente, as aplicações de tensoativos envolvem misturas que combinam 

tensoativos com diferentes valores de BHL. Nestes casos o BHL é determinado usando a 

equação 2.1. 

1 1 2 2= misturaBHL x BHL x BHL  (2.1) 

Onde BHLmistura é o balanço hidrofílico-lipofílico da mistura, BHL1 e BHL2 são o 

balanço hidrofílico-lipofílico dos componentes 1 e 2, respectivamente. E x1 e x2 são as 

frações molares dos componentes 1 e 2 na mistura, respectivamente.  

Individualmente, o BHL de um tensoativo pode ser determinado usando o 

método empírico de contribuição de grupos, em que um número é atribuído para cada 

grupo que compõe a molécula. A equação 2.2 é utilizada para encontrar o BHL neste 

método. 

   7 º cos º cosBHL n de grupos hidrofíli n de grupos hidrofóbi     (2.2) 
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A Tabela 2.5 (MYERS, 2006) apresenta o número de grupo para determinar o 

BHL. 

Tabela 2.5 - Contribuição de grupo utilizado na determinação do BHL. 

Grupo Número BHL Grupo Número BHL 

Hidrofílico Hidrofóbico 

-SO4Na 38,7 -CH- -0,475 

-COOK 21,1 -CH2- -0,475 

-COONa 19,1 -CH3 -0,475 

-N (amina ternária) 9,4 =CH- -0,475 

Éster (sorbitano) 6,8 -CF2- -0,87 

Éster (livre) 2,4 -CF3 -0,87 

-COOH 2,1 Mistura 

-OH (livre) 1,9 -(CH2CH2O)- 0,33 

-O- 1,3 -(CH2CH2CH2O)- -0,15 

-OH (sorbitano) 0,5  

Fonte: Myers, 2006. 

Deve-se ter cuidado ao aplicar a definição de BHL, pois este depende de vários 

fatores, não podendo ser considerado um número absoluto. O BHL real de um 

tensoativo num sistema dependerá da natureza do solvente, da temperatura, e da 

presença de aditivos, tais como, co-solventes, eletrólitos e polímeros (MYERS, 2006).  

2.5 Micelas e concentração micelar crítica (c. m. c.) 

Ao preparar uma solução de tensoativos, dependendo da concentração desta, 

serão observados diferentes comportamentos das moléculas presentes no meio. Quando 

se prepara uma solução aquosa de tensoativos, a parte polar permite a solubilização da 

molécula, enquanto a parte apolar apresenta uma repulsão pelo meio, o que dificulta a 

permanência do tensoativo em solução. Este equilíbrio entre as partes polar e apolar é 

que possibilita a dissolução ou não do tensoativo. 

As regiões estáveis para a molécula de tensoativo inserida no seio da solução são 

as interfaces, pois nelas a parte hidrofóbica da molécula encontrará um local de maior 

estabilidade para permanecer sem sofrer repulsão do meio aquoso. As interfaces podem 

ser líquido-vapor, líquido-líquido e líquido-sólido. Caso a molécula de tensoativo 

retorne para o seio da solução, esta terá recebido uma quantidade de energia suficiente 
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para superar as forças de repulsão impostas pelo meio sobre a parte apolar do 

tensoativo. 

No momento em que todas as interfaces estão saturadas com moléculas de 

tensoativo devido à alta concentração destas no meio, as moléculas que permanecerem 

no seio da solução se comportarão de modo diferente daqueles observados por 

moléculas que possuem um caráter definido. Este comportamento levará a formação de 

unidades associadas de tensoativo que são denominadas de micelas (estruturas formadas 

espontaneamente), e seu primeiro agregado formado, geralmente, possui um formato 

que se aproxima do esférico (TADROS, 2005). As moléculas que formam a micela 

mantem-se de forma que a parte apolar fica voltada para o interior da esfera e a parte 

polar direcionada para superfície externa, levando-se em consideração que o meio é 

polar. 

A concentração de tensoativo em que ocorre a formação das micelas, ou 

agregados, onde as propriedades da solução alteram drasticamente, é denominada 

concentração micelar crítica (c.m.c.) (MYERS, 2006). 

2.6 Biodegradação de tensoativo 

Um dos importantes critérios ao se empregar tensoativos, principalmente quando 

se trabalha na remoção de poluentes, é a biodegradabilidade, pois o destino de muitos 

efluentes industriais são os corpos de água superficiais, como: rios, lagos e oceanos, que 

abrigam diversas formas de vida importantes para a sustentabilidade de ecossistemas.  

A biodegradação pode ser definida como a remoção ou destruição de compostos 

químicos através da ação de microorganismos. A degradação pode ser dividida em dois 

estágios (MYERS, 2006):  

 Degradação primária: leva a uma modificação da estrutura química do material, 

de forma a eliminar qualquer atividade superficial; 

 Degradação final: é aquela em que o material é completamente removido do 

ambiente como CO2, H2O, sais inorgânicos ou outros materiais que são 

subprodutos comuns da atividade biológica.  

O tensoativo geralmente é decomposto por bactérias e, dependendo do meio, a 

biodegradação do tensoativo ocorre num curto espaço de tempo, em torno de 24 horas. 

Para tensoativos a taxa de biodegradação varia de 1-2 horas para ácidos graxos, 1-2 dias 

para alquil benzeno sulfonatos linear e vários meses para alquil benzeno sulfonatos 

ramificados (TADROS, 2005). A presença de cadeias ramificadas na parte hidrofóbica 
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afeta negativamente a biodegradação das moléculas do tensoativo (DALTIN, 2011; 

MYERS, 2006; ZAGO NETO & DEL PINO, 2006). A presença de ramificações 

ocasiona o efeito estérico, prevenindo a aproximação das moléculas de tensoativo nos 

sítios ativos dos microorganismos (TADROS, 2005). 

Outro tipo de tensoativo bastante utilizado na indústria, devido ao seu baixo custo 

de produção e vantagens de utilização (solubilidade em meio aquoso e não-aquoso, boa 

emulsificação, propriedades de dispersão etc.) são os tensoativos alquilfenol etoxilados, 

porém eles são tóxicos e persistentes no ambiente (TADROS, 2005). Os tensoativos 

alquil fenol mais comumente encontrados são aqueles baseados no grupo nonil fenol. 

Os nonil fenol etoxilados (n = 8, 10, 14) são degradados em mais de 90% dentro de 12 

dias. Metade do produto formado após a degradação corresponde ao nonil fenol com 

duas etoxilações, sendo eliminado a 20 °C após 28 dias, enquanto a 15 °C nenhuma 

degradação é observada (THIELE et al., 1997). Portanto este tipo de tensoativo engloba 

aqueles mais resistentes a biodegradação. 

Apesar da base química da biodegradação de tensoativos continuar sendo 

estudada em detalhes, levando a generalizações específicas sobre a relação entre 

estrutura química e susceptibilidade biológica, uma regra geral pode ser utilizada, que se 

aplica a maioria dos tipos de tensoativos (MYERS, 2006): 

 A estrutura química do grupo hidrofóbico é o principal fator controlador da 

biodegradabilidade: alto grau de ramificação, especialmente a terminação 

alquil, inibe a degradação; 

 A natureza do grupo hidrofílico tem um efeito menor na biodegradabilidade; 

 Quanto maior o comprimento do grupo hidrofóbico, maior é a taxa de 

degradação primária. 

2.7 Corantes 

O primeiro corante sintético, a mauveína, foi descoberta por Perkin em 1856. Por 

isso, a indústria de corantes pode ser considerada como “madura”. Porém, ela 

permanece como uma indústria desafiante, requerendo sempre novos produtos devido às 

rápidas mudanças da atualidade. Por exemplo, a introdução das fibras sintéticas (nylon, 

poliéster e poliacrilonitrila) produziu um grande desafio para a indústria de corantes. A 

descoberta dos corantes reativos em 1954 e seu lançamento comercial em 1956 foi o 

principal avanço no tingimento de algodão; muitas pesquisas sobre corantes reativos 

foram desenvolvidas nas duas décadas seguintes e continua até hoje (HUNGER, 2003). 
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2.7.1 Corantes reativos 

Os corantes reativos pertencem a uma classe que possui característica única de 

formar uma ligação covalente com a fibra têxtil. As moléculas de corante contem 

grupos funcionais específicos que podem sofrer reações de adição ou substituição com 

grupos OH, SH e NH2 presentes nas fibras têxteis (HUNGER, 2003). Devido a sua 

facilidade de aplicação, ampla faixa de tonalidade e excelente solidez, os corantes 

reativos estabeleceram-se, rapidamente, como a principal classe de corante para fibras 

celulósicas (CARR, 1995). 

Um dos problemas relacionados aos corantes reativos é que no banho de 

tingimento ocorre uma reação de hidrólise do corante paralelamente à reação dele com o 

material têxtil. Após a hidrólise, o corante não pode ser mais fixado à fibra e, portanto, o 

rendimento do tingimento diminui, sendo observado que quanto maior o pH e a 

temperatura a reação de hidrólise será favorecida. A diferença na seletividade entre a 

celulose e a hidroxila é pequena e como regra a hidrólise aumenta 10 vezes por unidade 

de pH e de 2 – 3 vezes a cada 10 °C (HUNGER, 2003). No geral, os corantes reativos 

tem fixação de 60% – 90% ao material têxtil. 

Neste trabalho, ao estudar a extração por ponto de nuvem, foi utilizado o corante 

Reactive Blue 19 (RB19), cuja estrutura química é apresentada na Figura 2.2. A fórmula 

molecular do RB19 é C22H16N2O11S3Na2 e sua massa molecular é 626,54 g.mol
-1

. 

Figura 2.2 - Estrutura química Reactive Blue 19. 

 

Fonte: o Autor. 

2.7.2 Corantes diretos 

Os corantes diretos ou substantivos são compostos que são usados, 

principalmente, em materiais feitos a partir de celulose natural ou regenerada (algodão, 

juta, viscose e couro). O requisito essencial para classificação do corante neste grupo é 
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sua substantividade, ou seja, sua absorção no material celulósico a partir de uma solução 

aquosa contendo sal (HUNGER, 2003).  

Devido ao grande comprimento da cadeia e às várias ligações de hidrogênio entre 

as cadeias, a celulose do algodão não é solúvel em água, como é o caso de muitas 

moléculas similares menores. A mudança do pH do meio em que estas fibras estão 

inseridas causa a formação de regiões com carga negativa nas moléculas de celulose, 

gerando uma repulsão entre as cadeias poliméricas, que resulta no inchamento da fibra 

(CARR, 1995). 

A capacidade de ligação da fibra com o corante pode ser fornecida através do 

balanceamento do efeito de repulsão de cargas. Além disso, aplicando-se o corante na 

presença de um eletrólito, como o cloreto de sódio, uma alta concentração de cátions 

fica disponível para acompanhar as moléculas de corante adsorvidas e anular a carga 

superficial negativa. Em essência, este é o modo pelo qual corantes diretos são 

aplicados. 

Como a adsorção dos corantes diretos a partir do banho de tingimento é 

promovida pela presença de sal, segue-se que, após o tingimento estar completo e os 

materiais tingidos serem lavados, o principal fator que faz com que o corante permaneça 

na fibra foi removido. Portanto, não é surpresa que o tingimento com corantes diretos 

tenha uma solidez ruim a lavagem e a outros tratamentos úmidos (CARR, 1995).  

Há muitas tentativas de desenvolver métodos de pós-tratamento de tingimento 

com corantes diretos para produzir um tingimento final de boa solidez. Um exemplo é o 

uso de corantes diretos com átomos de hidrogênio substituintes, que podem reagir com 

composto ligantes para ligar o corante quimicamente à fibra, porém tais tratamentos são 

inevitavelmente acompanhados por uma mudança de tonalidade e qualquer molécula de 

corante que escapou da modificação está acessível para produzir uma mancha no 

material adjacente. Outro tipo de pós-tratamento aplicado é o tingimento com cátion de 

massa molecular alta, por exemplo, brometo de cetilpiridínio, para produzir um sal 

insolúvel, porém a solidez a luz é reduzida significativamente (CARR, 1995). 

Um dos corantes utilizados como poluente modelo neste trabalho é o Direct 

Yellow 27, sendo comercialmente conhecido como amarelo Solofenil 7GL. O Direct 

Yellow 27 é um corante monoazo (HUNGER, 2003), a fórmula molecular para este 

composto é C25H20N4Na2O9S3 e a massa molecular é 662,62 g/mol. A Figura 2.3 

apresenta a estrutura química da molécula do Direct Yellow 27. 
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Figura 2.3 - Estrutura química do Direct Yellow 27. 

 

Fonte: o Autor. 

2.7.3 Corantes dispersos 

Os corantes dispersos são caracterizados por serem insolúveis e permanecem em 

meio aquoso como uma dispersão. São utilizados para o tingimento de fibras sintéticas 

hidrofóbicas como, por exemplo, as fibras de poliéster. Os corantes dispersos foram 

utilizados, incialmente, para o tingimento de fibras de acetato de celulose, pois os 

corantes solúveis não possuíam boa afinidade às fibras de acetato de celulose. Os 

corantes dispersos são utilizados ainda no tingimento de materiais a base de 

poliacrilonitrila e nylon. 

O tingimento de fibras de poliéster utilizando corante disperso é realizado na 

presença de agentes dispersantes que, normalmente, estão contidos na formulação do 

corante. No tingimento de poliéster são aplicadas máquinas pressurizadas e que operam 

com elevadas temperaturas (130 °C) (ALCÂNTARA & DALTIN, 1996). Usualmente, 

os agentes dispersantes utilizados são constituídos de longas cadeias que estabilizam a 

suspensão do corante facilitando o contato entre corante e fibra hidrofóbica 

(GUARATINI & ZANONI, 2000).  

2.8 Tratamento de efluentes 

Todo tratamento de efluentes visa diminuir a concentração de poluentes de 

forma a reduzi-la a um patamar dentro de padrões especificados por leis ambientais, que 

permitem a descarga do efluente sob condições que a quantidade de poluentes não afete 

o meio ambiente e nem se torne uma ameaça para saúde.  

O tratamento de efluentes é dividido em três categorias: física, química e 

biológica. Os primeiros são os métodos de tratamentos nos quais a aplicação de forças 

físicas predomina e os químicos são aqueles em que a remoção de contaminantes é 
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realizada por reações químicas e biológicas. Os sistemas de tratamento ainda podem ser 

classificados como apresentado na Tabela 2.6. 

Tabela 2.6 - Classificação dos processos de tratamento de efluentes. 

Tratamento Descrição 

Preliminar Remoção de constituintes do efluente como materiais 

flutuantes e areia, que podem causar problemas 

operacionais e de manutenção nas operações de tratamento. 

Primário Remoção de parte dos sólidos suspensos e matéria orgânica 

do efluente. 

Primário avançado Remoção avançada de sólidos suspensos e matéria orgânica 

do efluente, geralmente realizada por adição de substâncias 

químicas ou filtração. 

Secundária Remoção de matéria orgânica biodegradável (em solução 

ou suspensão) e sólidos suspensos. A desinfecção também é 

incluída no tratamento secundário. 

Secundário com remoção 

de nutrientes 

Remoção de matéria orgânica biodegradável, sólidos 

suspensos e nutrientes (nitrogênio e/ou fósforo). 

Terciário Remoção de sólidos suspensos (após tratamento 

secundário), geralmente por filtração em meio granular ou 

microtelas. Desinfecção e remoção de nutrientes também 

são incluídas nesta definição. 

Avançado Remoção de materiais suspensos e dissolvidos que restam 

após o tratamento biológico normal quando requerido para 

aplicações de reuso de água. 

Fonte: Tchobanoglous et al., 2003.  

As pesquisas na área de tratamento de efluentes tem como objetivo principal 

atender as várias demandas relacionadas a mudança da natureza do efluente a ser 

tratado, questões de saúde e ambientais emergentes, o problema dos resíduos industriais 

e o impacto das novas regulamentações. Nas próximas seções serão descritos alguns dos 

principais processos que estão sendo estudados para o tratamento de efluentes contendo 

corantes. 
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2.8.1 Filtração por membrana 

Uma das técnicas comumente encontradas para o tratamento do efluente têxtil é 

a filtração, que está se tornando uma alternativa cada vez mais atrativa. A filtração 

proporciona uma boa eficiência de remoção, assim como permite o reuso da água e de 

constituintes residuais valiosos (FERSI et al., 2005), além de evitar a adição de 

substâncias e consumir energia, como em outros processos de separação. Porém, antes 

da utilização da microfiltração, ultrafiltração e nanofiltração o efluente deve ser 

submetido a etapas de remoção da maior parte dos sólidos para maior vida útil das 

membranas, além disso, a gestão do material retido e o desempenho das membranas 

devido à incrustação são as desvantagens relacionadas a este processo (BARREDO-

DAMAS et al., 2010). Serão apresentados nesta seção processos de filtração que estão 

sendo estudados para o tratamento do efluente têxtil, e que são classificados de acordo 

com a capacidade de reter moléculas de diferentes tamanhos em: microfiltração, 

ultrafiltração e nanofiltração. 

A microfiltração consiste numa separação por membranas de partículas em 

suspensão e coloidais entre 0,05 – 10 mícrons (AQUINO, 2011). A microfiltração é 

bastante utilizada para fermentação, clarificação de caldos e clarificação e recuperação 

de biomassa. Além disso, ela é aplicada como uma etapa de pré-tratamento na 

nanofiltração, para evitar a obstrução das membranas, e é adequada para remover 

corantes coloidais do banho de tingimento e das lavagens subsequentes (FERSI et al., 

2008).  

A ultrafiltração permite a remoção de partículas maiores que 10 nm 

(BARREDO-DAMAS et al., 2010) e utiliza pressão acima de 10 bar. Ela é bastante 

utilizada para o fracionamento do leite e soro do leite e no fracionamento protéico. Um 

exemplo típico da ultrafiltração em processos da indústria têxtil é sua utilização para 

remover produtos do efluente que são provenientes das lavagens das fibras têxteis 

(VAN DER BRUGGEN et al., 2005).  

A nanofiltração é uma técnica de separação por membranas capaz de remover 

sais bivalentes e moléculas de 150-1000 Daltons. A nanofiltração é aplicada em 

processos de abrandamento de água, clarificação de sucos e bebidas e concentração de 

metais pesados ou valiosos. No tratamento do efluente têxtil a nanofiltração tem sido 

aplicada com o objetivo de promover o reuso da água (GOZÁLVEZ-ZAFRILLA et al., 

2008). 
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2.8.2 Processos oxidativos avançados 

Os Processos Oxidativos Avançados (POA) são utilizados para degradar 

materiais orgânicos, persistentes no meio ambiente, através da reação destes com radical 

hidroxila de alto poder oxidante formados durante o processo. O objetivo do POA é 

reduzir os compostos orgânicos a substâncias menos tóxicas e, em alguns casos, a total 

mineralização, ou seja, a formação de dióxido de carbono. Os POAs são classificados de 

acordo com a extensão da degradação em quatro tipos (TCHOBANOGLOUS et al., 

2003): 

 Degradação primária: mudança estrutural do composto inicial; 

 Degradação aceitável: mudança estrutural no composto original numa extensão 

em que a toxicidade seja reduzida; 

 Degradação final (mineralização): conversão de carbono orgânico em 

inorgânico, CO2; 

 Degradação inaceitável: mudança estrutural no composto original resultando no 

aumento da toxicidade. 

O radical hidroxila produzido no POA possui um poder oxidante maior do que 

outros oxidantes convencionais, como pode ser observado na Tabela 2.7 

(TCHOBANOGLOUS et al., 2003; ASGHAR et al., 2015). Devido a seu elevado poder 

oxidante, eles reagem com todos os compostos orgânicos presentes no meio de modo 

não seletivo, desencadeando uma série de reações até que todos os constituintes sejam 

mineralizados.  
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Tabela 2.7 - Poder oxidante de algumas substâncias. 

Agente oxidante Potencial oxidante 

Radical hidroxila 2,8 

Radicais sulfato livres (   
  ) 2,5 – 3,1 

Oxigênio (atômico) 2,4 

Ozônio  2,1 

Ânions persulfato (S2O8
-2

) 2,0 

Peróxido de hidrogênio 1,8 

Permanganato (MnO4
-
) 1,7 

Hipocloreto  1,5 

Cloreto 1,4 

Oxigênio (molecular) 1,2 

Fonte: (Tchobanoglous et al., 2003; Asghar et al., 2015). 

Os radicais hidroxila podem ser produzidos de duas maneiras: em processos 

baseados em ozônio e os não baseados em ozônio. 

 Baseados em ozônio: reação do ozônio com dióxido de titânio, reação ozônio 

com peróxido de hidrogênio, ozônio em pH = 8 ou maior que 10, ozônio com 

ultrassom e ozônio com radiação UV; 

 Não baseados em ozônio: processo Fenton (H2O2 + Fe
2+

), foto-Fenton (H2O2 + 

Fe
2+ 

+ UV), peróxido de hidrogênio com radiação UV, processos ultrasônicos e 

fotocatalíticos, oxidação catalítica e oxidação de água supercrítica. 

Os POAs tem como principal vantagem a degradação das espécies químicas, que 

apenas são separadas e concentradas numa fase quando se trabalha em processos de 

separação. Porém, as desvantagens em relação ao POA estão relacionadas ao seu custo 

elevado, devido à alta demanda energética, e possível formação de produtos mais 

tóxicos no ambiente. Embora as desvantagens sejam conhecidas, as pesquisas sobre os 

processos oxidativos, aplicados ao tratamento do efluente têxtil, são extensivamente 

estudadas (MALJAEI et al., 2009; KUSIC et al., 2010; KARTHIKEYAN et al., 2011; 

ASGHAR et al., 2015). 
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2.8.3 Coagulação e floculação 

A coagulação é um processo que aplica agentes químicos para desestabilizar a 

repulsão mútua, que mantém as partículas coloidais em suspensão, provocando a 

formação de agregados maiores, que se separam do efluente por sedimentação. Estes 

agregados são formados a partir de uma etapa de floculação que, geralmente, é 

empregada junto com a coagulação. A viabilidade do processo de coagulação está 

diretamente ligada à velocidade com que as partículas decantam no meio, devendo esta 

velocidade ser da ordem de centenas de milímetros por hora (SINCERO & SINCERO, 

2003).  

Na coagulação, as partículas em suspensão tem sua superfície carregada 

negativamente e isto as mantem dispersas no meio, impedindo sua aproximação para 

formar agregados maiores que possam sedimentar. Para reduzir essa “barreira 

energética” são adicionadas substâncias, conhecidas por eletrólitos e polieletrólitos 

(polímeros possuindo mais de um sítio eletrolítico na molécula), para coagular os 

colóides objetivando diminuir esta barreira para zero (WEINER & MATTHEWS, 

2003).  

Os agentes coagulantes mais conhecidos para o tratamento de efluente são: sulfato 

de alumínio, sulfato ferroso, sulfato férrico e cloreto férrico. Os polieletrólitos utilizados 

neste processo podem ser divididos em naturais e sintéticos, e dependendo de sua carga 

quando colocados em água, estes polieletrólitos são classificados em aniônicos, 

catiônicos e não iônicos. Exemplos de polieletrólitos incluem: polietilamina, 

polivinilsulfonato e poliacrilamida. 

Após a etapa de coagulação inicia-se o processo de floculação, que é utilizado 

para promover a agregação das partículas menores, agora desestabilizadas, formando 

partículas de dimensões maiores que as originais, de forma que atinjam peso suficiente 

para possibilitar a sedimentação. A floculação pode ser usada em tanques separados 

projetados com o propósito de realizar apenas a floculação, ou em equipamentos tais 

como condutos e tubulações conectando as unidades de tratamento 

(TCHOBANOGLOUS et al., 2003). 

A coagulação-floculação tem sido bastante estudada para o tratamento do efluente 

têxtil, apesar da geração de uma grande quantidade de lodo no processo, mas sua 

viabilidade econômica e remoção de cor o tornam atrativo. Entretanto, a sua aplicação 
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no tratamento de efluentes contendo corantes solúveis pode ser inviável devido à alta 

solubilidade dos mesmos (VERMA et al., 2012).  

2.9 Adsorção 

Quando duas fases imiscíveis são postas em contato, sempre ocorre que a 

concentração de uma substância numa fase é maior na interface do que no seu interior. 

A esta tendência de acumulação de uma substância sobre a superfície de outra se dá o 

nome de adsorção (CIOLA, 1981). 

Os constituintes de um sistema de adsorção se resumem, basicamente, a 

adsorvato e adsorvente. O adsorvato é a substância que está sendo removida a partir de 

uma fase líquida ou gasosa na interface. O adsorvente é sólido, líquido ou gás no qual o 

adsorvato se acumula (TCHOBANOGLOUS et al., 2003).  

A adsorção é um dos processos mais populares em pesquisas para o tratamento 

de efluentes têxteis. Ela baseia-se na afinidade dos corantes pelo adsorvente. Os 

principais fatores que afetam a adsorção são: interação corante-adsorvente, área 

superficial, tamanho de partícula, temperatura, pH e tempo de contato (VERMA et al., 

2012). 

A adsorção em fase líquida é usada para remover componentes orgânicos de 

água potável ou efluentes aquosos, impurezas coloridas de soluções de açúcar e óleos 

vegetais (MCCABE et al., 2005). Ela também pode ser usada como alternativa para 

processos de destilação, que demandam um consumo de energia elevado e em processos 

para recuperar produtos de reações que não são facilmente separados. 

O processo de adsorção não é extensivamente utilizado para tratamento de 

efluentes, mas é necessário para uma melhor qualidade do efluente tratado, incluindo a 

redução da toxicidade, o que tem levado a um intensivo exame e uso do processo de 

adsorção em carvão ativado. Embora polímeros sintéticos e adsorventes a base de sílica 

sejam usados, eles não tem sido viáveis para aplicação no tratamento de efluentes. A 

adsorção também tem sido proposta como uma etapa final para o tratamento da água 

que já recebeu tratamento biológico (TCHOBANOGLOUS et al., 2003).    

A seguir serão apresentados aspectos relacionados ao processo de adsorção, 

como tipos de adsorventes, interações e isotermas de adsorção. 
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2.9.1. Distinção entre adsorção física e química 

Tratando-se de adsorção, dois tipos podem ser identificados: a adsorção física 

(fisissorção) e adsorção química (quimissorção). Esta diferenciação surge do modo com 

que o adsorvato interage com o adsorvente. Processos em que as moléculas são 

adsorvidas por atração de forças de van der Waals, caracteriza-se a fisissorção, enquanto 

em processos que ocorre formação de ligações químicas entre adsorvato e adsorvente, 

caracteriza-se a quimissorção. 

Um dos principais critérios para diferenciar se a adsorção é física ou química 

baseia-se no calor de adsorção. Durante a adsorção física o calor liberado por um mol de 

gás adsorvido é, geralmente, entre 2 a 6 kcal/mol, podendo ocorrer 20 kcal/mol. O calor 

de adsorção, na quimissorção, raramente é menor que 20 kcal/mol, mas valores tão 

baixos quanto aos associados com a adsorção física são conhecidos, além de ser 

possível alguns fenômenos de adsorção endotérmicos (CIOLA, 1981). 

Outro fator importante na adsorção química é que se forma apenas uma 

monocamada de adsorvato na superfície do adsorvente, enquanto na adsorção física 

pode-se observar a adsorção em multicamadas, sendo que aquelas mais distantes 

interagem mais fracamente com o adsorvente. Além disso, na adsorção química 

observa-se que o adsorvato interage somente em locais específicos e não em sua 

superfície inteira.  

As principais diferenças entre a adsorção física e química podem ser resumidas 

conforme apresentado na Tabela 2.8 (RUTHVEN, 1984). 
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Tabela 2.8 - Diferenças entre adsorção física e química. 

Adsorção física Adsorção química 

Calor de adsorção baixo (2 a 3 vezes 

menor que o calor latente de vaporização) 

Calor de adsorção alto (2 a 3 vezes maior 

que o calor latente de vaporização) 

Não específica Altamente específica 

Monocamada ou multicamada Somente monocamada 

Nenhuma dissociação das espécies 

adsorvidas 

Pode envolver dissociação 

Significante apenas a baixas temperaturas Possível sob uma ampla faixa de 

temperatura 

Rápida, não-ativada e reversível Ativada, pode ser lenta e irreversível 

Não há transferência de elétrons, apesar 

da polarização do adsorvato poder ocorrer 

Transferência de elétrons leva a ligação 

entre adsorvato e superfície 

Fonte: Ruthven, 1984. 

2.9.2. Tipos de adsorventes 

Para que um adsorvente seja escolhido para um processo de adsorção, ele deve 

englobar uma série de características importantes, como: área superficial, seletividade, 

custo, resistência mecânica. Para processos de adsorção na prática, adsorventes 

microporosos com diâmetros de poros entre pequenos Angstroms a pequenas dezenas 

de Angstroms devem ser escolhidos (RUTHVEN, 1984). 

Outra característica importante é a polaridade da superfície, que corresponde à 

afinidade com substâncias polares, tal como a água. Adsorventes polares são chamados 

hidrofílicos e exemplos deste tipo são zeólitas, alumina porosa, sílica gel ou sílica-

alumina. Por outro lado, adsorventes apolares são chamados hidrofóbicos. Adsorventes 

carbonáceos, poliméricos e silicato são adsorventes deste tipo. Estes adsorventes tem 

mais afinidade com óleo do que com água (SUZUKI, 1990). 

Nesta seção será apresentada uma breve descrição dos adsorventes mais 

utilizados na prática: carvão ativado, sílica gel, alumina ativada e zeólitas. 

2.9.2.1. Carvão ativado 

O carvão ativado é um material poroso, de estrutura cristalina, que foi 

processado para elevar sua porosidade. Ele está comercialmente disponível, preparado a 

partir de materiais contendo carbono, tais como: carvão mineral (antracita, betuminosos 
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e linhito), casca de coco e madeira. Estes materiais são primeiro pirolizados e 

carbonizados a temperaturas elevadas (RUTHVEN, 1984; SUZUKI, 1990). O processo 

de ativação destes materiais consiste de uma etapa em que são colocados em contato 

com uma corrente de vapor ou dióxido de carbono a temperaturas elevadas, portanto as 

características da superfície do carvão ativado dependerão da matéria-prima utilizada e 

do processo de ativação. A Figura 2.4 apresenta as etapas da produção do carvão 

ativado. 

Figura 2.4 - Processo de produção do carvão ativado. 

 

Fonte: Valencia, 2006. 

A viabilidade da utilização do carvão ativado está ligada aos custos de 

regeneração e reativação, após a sua saturação ter sido atingida. Em geral, no processo 

de regeneração 4 – 10% da capacidade de adsorção do carvão é perdida, mais 2 – 5% é 

perdido no processo de reativação e 4 – 8% no manuseio (TCHOBANOGLOUS et al., 

2003).  

O carvão ativado é um bom material para remover diversos tipos de corantes, 

mas seu uso é restrito por representar custo. Além disso, após o tratamento do efluente 

ele não é mais capaz de remover o corante devido a saturação e a etapa de regeneração 

pode ser realizada com tratamentos térmicos, químicos, oxidantes, eletroquímicos ou 

utilizando água (GUPTA & SUHAS, 2009). 
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2.9.2.2. Sílica gel 

A sílica pura, SiO2, é um material apolar quimicamente inativo em sua forma 

natural, mas quando ela possui um grupo funcional hidroxila (grupo silanol), a 

superfície torna-se muito polar e hidrofílica (SUZUKI, 1990). A composição química 

pode ser expressa como SiO2.nH2O. O conteúdo de água, que está presente 

principalmente na forma de grupos hidroxila ligados quimicamente, Figura 2.5, está em 

torno de 5% em massa (RUTHVEN, 1984). 

Figura 2.5 - Grupos hidroxila na superfície da sílica. 

 

Fonte: Suzuki, 1990. 

A sílica gel é uma partícula de adsorvente preparada pela coagulação de uma 

solução coloidal de ácido silícico (3 a 5 nm) e é utilizada comercialmente dividindo-se 

em dois tipos, denominados A e B. A sílica gel do tipo A forma poros de 2,0 / 3,0 nm 

enquanto o tipo B tem poros de 7,0 nm. A área superficial interna para os tipos A e B 

são de 650 m²/g e 450 m²/g, respectivamente. Sua principal aplicação é na 

desumidificação de gases, tal como o ar e hidrocarbonetos (SUZUKI, 1990). A 

vantagem do uso da sílica está em seu baixo custo, estabilidade química e térmica, boa 

seletividade e possibilidade de reuso (JAL et al., 2004). 

A adsorção de corantes na superfície da sílica envolve primeiro a modificação 

desta. O grupo silanol é fracamente ácido e muito reativo; além disso, ele permite a 

modificação química da superfície da sílica. Esta modificação exerce um efeito 

considerável nas propriedades e natureza química da sua superfície. A modificação para 

adsorver corantes pode ser feita, por exemplo, com o agente de ligação de aminosilano, 

a fim de ligar a cadeia silano à superfície; em seguida, a solução de corante reage com a 

superfície da sílica associada ao silano (ANDRZEJEWSKA et al., 2007). 

2.9.2.3. Alumina ativada 

A alumina ativada é o óxido de alumínio hidratado que é ativado por 

aquecimento para expulsar a umidade, sendo a bauxita (Al2O3.3H2O) uma importante 
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fonte de matéria-prima. O produto poroso está disponível na forma granular ou em pó, e 

é usado, principalmente, como dessecante para gases e líquidos, podendo ser reativado 

para reuso (TREYBAL, 1980).  

A superfície é mais polar do que a da sílica gel e tem natureza ácida e básica, 

refletindo o caráter anfótero do metal (RUTHVEN, 1984). A área superficial específica 

está na faixa de 150 e 500 m²/g com raio do poro de 1,5 a 6 nm, dependendo de como 

ela foi preparada. A porosidade está entre 0,4 e 0,76 o que dá uma densidade de 

partícula de 1,8 a 0,8 g/cm³, respectivamente (SUZUKI, 1990).  

A utilização da alumina para remoção de corantes também foi estudada, 

aplicando dodecil sulfato de sódio como agente modificador da superfície, formando 

estruturas como micelas na superfície da alumina. Este material modificado age como 

um adsorvente eficiente para remover corantes, alcançando até 99% de eficiência de 

remoção (ADAK et al., 2005). 

2.9.2.4. Zeólitas 

A zeólita é um material poroso formado de aluminossilicatos hidratados de 

metais alcalinos ou alcalino terrosos (sódio, potássio, magnésio e cálcio), constituída 

por SiO4 e AlO4 e organizada de modo tetraédrico, compartilhando átomos de oxigênio. 

Nas zeólitas mais comuns, a fórmula química é: 

Mx/n[(AlO2)x (SiO2)y]. mH2O 

Onde M é um cátion de valência n, m é o número de moléculas de água e x + y é 

o número de tetraedros por célula unitária. 

A estrutura das zeólitas apresenta propriedades muito importantes, tais como: 

baixa densidade e grande volume de vazios, alto grau de hidratação, estabilidade da 

estrutura cristalina (quando desidratada), propriedades de troca iônica, canais uniformes 

nos cristais desidratados, condutividade elétrica e propriedades catalíticas que lhe 

confere aplicabilidade em processos industriais (LUZ, 1995). 

As zeólitas têm sido largamente usadas em muitos campos como, por exemplo, 

na produção de cimento pozolana, limpeza de derramamento de óleo, dessecantes e para 

separações de gases e líquidos (WANG & ZHU, 2006). A aplicação das zeólitas para 

remoção de corantes aniônicos necessita da modificação de sua superfície (ALVER & 

METIN, 2012), pois as zeólitas possuem superfície carregada negativamente, o que 

causa a repulsão aos corantes aniônicos. 
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2.9.3. Isotermas de adsorção 

A isoterma de adsorção é uma relação entre a concentração de adsorvato na fase 

fluida e a concentração de adsorvato nas partículas de adsorventes, geralmente chamada 

de capacidade de adsorção, numa dada temperatura. A capacidade de adsorção é 

expressa em unidades de massa do adsorvato por unidade de massa do adsorvente, 

sendo mais comum ser expressa em mg/g. O cálculo da capacidade de adsorção é 

efetuado através da equação 2.3.  

 0 eV C C
q

m


  (2.3) 

Onde q é a capacidade de adsorção, C0 é a concentração de soluto inicial no 

sistema, Ce é a concentração final de soluto na solução, m é a massa de adsorvente 

utilizada e V é o volume da solução onde está inserido o adsorvente. 

As isotermas podem ser deduzidas de modo teórico ou empírico, e foram 

classificadas por BRUNAUER et al. (1940) em cinco tipos, conforme apresentado na 

Figura 2.6. 

Figura 2.6 - Classificação das isotermas segundo BRUNAUER et al. (1940). 

 

Fonte: Ruthven, 1984.  

As isotermas do tipo I são aplicadas em situações em que a adsorção limita-se a 

uma ou a poucas camadas moleculares. Este tipo de isoterma aplica-se para adsorventes 

microporosos, em que o tamanho dos poros não é maior do que o diâmetro molecular da 

molécula do adsorvato (RUTHVEN, 1984). Estes microporos, uma vez cheios com 

adsorvato, deixam pouca ou nenhuma superfície para adsorção adicional (CIOLA, 

1981). 

As isotermas do tipo II são encontradas quando a adsorção ocorre em pós não-

porosos e com adsorventes com uma ampla faixa de tamanho de poros. A inflexão 

observada nesta isoterma corresponde à cobertura da primeira camada e, em seguida, o 

aumento da pressão promove a formação de várias camadas de adsorvato. 
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As isotermas do tipo III, assim como as do tipo II, são observadas em 

adsorventes com uma ampla faixa de tamanho de poros. É um tipo de isoterma 

relativamente rara, e caracterizam-se pelo calor de adsorção igual ou menor do que o 

calor de liquefação do adsorvato (ADAMSON & GAST, 1997). 

As isotermas do tipo IV refletem o fenômeno de condensação capilar 

(ADAMSON & GAST, 1997). Ocorrem com adsorventes porosos com diâmetro de 

poros de 15 a 1000 Angströns. A primeira inclinação corresponde à cobertura 

monocamada, a segunda, mostra a adsorção devido à condensação capilar (CIOLA, 

1981). 

A isoterma do tipo V é observada quando os efeitos de atração intermolecular 

são grandes (Ruthven, 1984) e possuem estruturas porosas que produzem o mesmo 

comportamento em relação à cobertura do adsorvente das isotermas do tipo IV (Ciola, 

1981). 

Diversas dessas equações de isotermas são usadas para representar dados de 

equilíbrio em adsorção (FOO & HAMEED, 2010). A isoterma mais aplicada na 

adsorção é a isoterma de Langmuir. 

2.9.3.1. Isoterma de Langmuir 

A equação de Langmuir é deduzida a partir de considerações cinéticas. A 

isoterma de Langmuir utiliza as seguintes suposições (Ciola, 1981; Ruthven, 1984): 

1) As moléculas são adsorvidas e aderem na superfície do adsorvente em sítios 

definidos e localizados; 

2) Cada sítio só pode acomodar uma entidade adsorvida; 

3) A energia da entidade adsorvida é a mesma em todos os sítios da superfície e 

não depende da presença ou ausência de outras entidades adsorvidas nos sítios 

vizinhos. 

Com base na cinética, o equilíbrio dinâmico é estabelecido entre as moléculas 

que se encontram em solução e aquelas adsorvidas na superfície do adsorvente. Este 

estado de equilíbrio é estabelecido quando as velocidades de adsorção e dessorção se 

igualam. A velocidade de adsorção é proporcional à fração da superfície livre do 

adsorvente, à concentração de soluto na solução e condições energéticas. A velocidade 

de adsorção (Va) é dada pela equação 2.4. 

 1a a eV k C    (2.4) 
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Onde ka é a constante de velocidade de adsorção e θ é a fração recoberta da 

superfície, ou seja, a razão entre quantidade de soluto adsorvida numa dada massa de 

adsorvente e aquela correspondente a capacidade máxima de adsorção nesta mesma 

superfície. 

A velocidade de dessorção corresponde à quantidade de moléculas que deixam a 

superfície. São moléculas que, devido à redistribuição de energia que se opera 

continuamente, podem se libertar da superfície. Portanto, a velocidade de dessorção é 

proporcional à superfície coberta e é dada pela equação 2.5. 

d dV k   (2.5) 

Onde kd é a constante de velocidade de dessorção. Quando as velocidades de 

adsorção e dessorção se igualam, o equilíbrio dinâmico é estabelecido, e assim o 

modelo de Langmuir é obtido, conforme mostra a equação 2.6. 

 1
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d e
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k C




 


 ou 

1

e

m e

bCq

q bC



 (2.6) 

Onde qm é a capacidade máxima de adsorção. Na equação 2.6 supõe-se que qm 

corresponde a um número fixo de sítios e, portanto, deve ser uma constante 

independente da temperatura, enquanto que a dependência da temperatura, dada pela 

constante b, deve seguir a equação de vant Hoff, equação 2.7. 

0 exp
H

b b
RT

 
  

 
 (2.7) 

Como o processo de adsorção é exotérmico, o valor de b diminuirá com o 

aumento da temperatura. 

Um importante parâmetro utilizado para processos descritos de acordo com a 

isoterma de Langmuir é o fator de separação, RL. Este é definido conforme a equação 

2.8. 

0

1

1
LR

bC



 (2.8) 

Onde C0 é a concentração inicial de soluto no sistema.  

De acordo com o valor do fator de separação, a isoterma de Langmuir pode ser 

classificada em quatro tipos, conforme a Tabela 2.9. 
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Tabela 2.9 - Classificação da isoterma de Langmuir. 

Valor de RL Tipo de isoterma 

RL> 1 Desfavorável 

RL = 1 Linear 

0 < RL< 1 Favorável 

RL = 0 Irreversível 

Fonte: o Autor. 

2.10 Cinética de adsorção 

2.10.1. Modelo de pseudo-primeira ordem 

O modelo de cinética desenvolvido por Largergren, também conhecido por 

modelo de pseudo-primeira ordem, foi primeiramente utilizado para um sistema de 

adsorção sólido-líquido baseado na adsorção de ácido oxálico e ácido malônico em 

carvão, além de ser o modelo mais antigo para descrever a taxa de adsorção baseado na 

capacidade de adsorção (HO, 2006). O modelo de peseudo-primeira ordem indica 

interações reversíveis e se baseia na consideração de que a taxa de adsorção é 

proporcional ao número de sítios de adsorção livres (LOGANATHAN et al., 2014). A 

expressão para este modelo é dada pela equação 2.9. 

 1
t

e t

dq
k q q

dt
   (2.9) 

Onde qt e qe são as capacidades de adsorção no tempo t, e no equilíbrio, 

respectivamente, e k1 é a constante de taxa para o modelo. 

A equação 2.9 pode ser integrada do instante inicial t = 0 a um instante t onde as 

capacidades de adsorção são q0 = 0 e qt, respectivamente. Isto resulta na equação 2.10. 

1ln e

e t

q
k t

q q

 
 

 
 (2.10) 

A Equação anterior pode ser rearranjada de forma a obter a equação 2.11. 

    1ln lne t eq q q k t    (2.11) 

A equação 2.11 pode ser utilizada para construir um gráfico de ln (qe – qt) vs. t, 

resultando numa reta com coeficiente angular, -k1, e coeficiente angular, ln (qe).  
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2.10.2. Modelo de Elovich 

A equação de Elovich é outro modelo usado para representar a cinética de 

adsorção. Ela é satisfeita para processos de adsorção química e adequada para sistemas 

com superfícies heterogêneas adsorventes, sendo baseada num mecanismo de reação de 

segunda ordem (WU et al., 2009a; ZHOU et al., 2014).  

O modelo considera que as superfícies sólidas são energeticamente heterogêneas 

e que nem a dessorção, nem interações entre as espécies adsorvidas, podem afetar a 

cinética de adsorção numa cobertura superficial baixa (GUPTA & 

BHATTACHARYYA, 2011), além de ser aplicável numa grande faixa no decorrer da 

adsorção lenta, falhando em grande parte no final da reação, onde o processo se torna 

excessivamente lento (LOW, 1960). O modelo de Elovich é útil para descrever a 

adsorção química de gases em superfícies sólidas sem a dessorção de produtos e, 

recentemente, tem sido utilizado para representar processos de adsorção de poluentes 

provenientes de soluções aquosas (HO, 2006; WU et al., 2009a; AKSAKAL & UCUN, 

2010). A equação de Elovich é dada na equação 2.12. 

tcqtdq
ae

dt


  (2.12) 

Onde a e c são constantes da equação 2.12, sendo a considerada a taxa inicial de 

adsorção, pois dqt/dt aproxima-se de a quando qt = 0. A integração da equação 2.12 de 

um instante inicial a um t qualquer resulta na equação 2.13. 

 0 0

1 1
ln lntq t t t

c c

   
     
   

 (2.13) 

Onde t0 = 1/ac. Quando t0<<t esta equação é simplificada e sua validade é 

verificada pelo gráfico de qt vs. ln(t) a partir da equação 2.14. 

 
1 1

ln lntq t ac
c c

   
    
   

 (2.14) 

Sendo os coeficientes angular e linear desta reta utilizados para determinar as 

constantes a e c da equação de Elovich.   

Para o modelo de Elovich define-se o fator de aproximação do equilíbrio RE 

(WU et al., 2009a), que representa o caráter da curva cinética de um sistema de 



Capítulo 02                                                                                                                       Tese de Doutorado 

34 

 

adsorção usando este modelo. A equação para RE é obtida ao utilizar a equação 2.14 

num tempo de referência tref. 

 
1 1

ln lnref refq t ac
c c

   
    
   

 (2.15) 

Onde qref é a capacidade de adsorção no tempo mais longo de operação, tref. 

Subtraindo a equação 2.15 pela equação 2.14. 

1
lnt ref

ref

t
q q

c t

  
         

 (2.16) 

Dividindo os dois lados da equação 2.16 por qref: 

1
ln 1t

ref ref ref

q t

q q c t

     
           

     

 (2.17) 

A equação 2.17 é denominada de equação adimensional de Elovich. De onde se 

define o fator de aproximação do equilíbrio, equação 2.18.  

1
E

ref

R
q c

  (2.18) 

Tornando a equação 2.17 da seguinte forma (equação 2.19): 

ln 1t
E

ref ref

q t
R

q t

   
       

   

 (2.19) 

A Tabela 2.10 apresenta a classificação da curva cinética de acordo com o valor 

de RE. 

Tabela 2.10 - Classificação da curva cinética de acordo com o valor de RE 

RE Zona Aproximação do equilíbrio 

RE> 0,3 I Crescimento lento 

0,3 > RE> 0,1 II Crescimento suave 

0,1 > RE> 0,02 III Crescimento rápido 

RE< 0,02 IV Próximo do equilíbrio instantâneo 

Fonte: o Autor. 
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2.10.3. Modelo de pseudo-segunda ordem 

Outro modelo aplicado nos processos de adsorção é o de pseudo-segunda ordem. 

O número de processos de adsorção que são descritos por este modelo correspondem a 

um número bem maior do que outros modelos presentes na literatura (WU et al., 

2009b). O modelo de pseudo-segunda ordem considera que a adsorção, provavelmente, 

envolve interações químicas (LOGANATHAN et al., 2014; ZHOU et al., 2014) e se 

baseia na consideração de que a taxa de adsorção está linearmente relacionada ao 

quadrado do número de sítios de adsorção livres, sendo dado pela equação 2.20. 

 
2

2
t

e t

dq
k q q

dt
   (2.20) 

Onde k2 é a constante de taxa do modelo de pseudo-segunda ordem. 

A integração da equação 2.20, sujeita a condição qt = 0 em t = 0, fornece a forma 

linearizada do modelo de pseudo-segunda ordem (equação 2.21). 

2

2

1 1

t e e

t
t

q k q q

   
    
   

 (2.21) 

A partir do gráfico de t/qt vs. t as constantes qe e k2 podem ser determinadas. 

Uma vantagem do modelo de pseudo-segunda ordem é que não é necessário 

conhecer previamente a capacidade de adsorção no equilíbrio, qe, pois ela é estimada 

através da regressão. 

2.11 Mecanismo de adsorção 

2.11.1. Modelo de difusão inter-partícula 

O modelo de difusão inter-partícula considera que a difusão inter-partícula é a 

etapa que controla a taxa de adsorção e, de acordo com este modelo, para a maioria das 

formas das partículas, a representação como uma esfera é uma aproximação aceitável 

(LOGANATHAN et al., 2014). Neste caso, o processo de difusão pode ser descrito pela 

equação da difusão (RUTHVEN, 1984), que para coordenadas esféricas é dada pela 

equação 2.22. 

2

2

1
c

q q
r D

t r r r

   
  

   
 (2.22) 
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Onde Dc é a difusividade intracristalina, q é a capacidade de adsorção e r é a 

distância radial medida a partir do centro da partícula. Considerando a difusividade 

constante obtém-se a equação 2.23. 

2

2

2
c

q q q
D

t r r r

   
  

   
 (2.23) 

Se a captura de adsorvato pelo adsorvente é pequena em relação à quantidade 

total de adsorvato introduzida no sistema, a concentração de adsorvato no ambiente 

permanecerá praticamente constante na etapa inicial, e as condições de contorno e 

inicial apropriadas são:  

   "

0 0

0

,0 , 0p

r

q
q r q q r t q

r 

 
   

 
 

 

Onde rp é o raio da partícula. Aplicando as condições de contorno, a curva de 

adsorção é dada pela equação 2.24.  

2 2

2 2 2
1

6 1
1 expt c

ne p

q n D t

q n r









 
    

 
  (2.24) 

Esta expressão converge rapidamente para valores de tempo grandes, uma vez 

que os termos de ordem maiores do somatório tornam-se pequenos. Para qt / qe maior 

que 0,7, aplica-se apenas o primeiro termo do somatório e a equação 2.24 reduz-se a 

equação 2.25. 

2

2 2

6
1 expt c

e p

q D t

q r





 
    

 

 (2.25) 

Em qt / qe maior que 0,7 esta expressão desvia menos do que 2% da solução 

completa. 

Para região de tempos longos um gráfico de ln(1 - qt / qe) versus t deve ser linear 

com inclinação – π
2
Dc / rp

2
 e intercessão ln(6 / π

2
). Através do coeficiente angular desta 

reta é possível obter o valor da constante de tempo de difusão, Dc / rp
2
 (s

-1
), e também 

verificar a conformidade dos dados experimentais com o modelo.  

Também é possível obter os valores da difusividade a partir do parâmetro do 

modelo cinético de pseudo-primeira ordem. A difusividade pode ser calculada pela 

equação 2.26. 
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1 2
15 c

p

D
k

r
  (2.26) 

Se a difusão inter-partícula é a controladora do processo, então os valores de 

difusividade calculados pelo modelo inter-partícula e o modelo cinético de pseudo-

primeira ordem deverão estar em conformidade (SERNA-GUERREIRO & SAYARI, 

2010; LOGANATHAN et al., 2014). 

2.11.2. Modelo de difusão intra-partícula 

Neste modelo a capacidade de adsorção é descrita como na equação 2.27. 

1/ 2

t ipq k t C   (2.27) 

Onde kip (mg/g.min
0,5

) é a constante de taxa de difusão intra-partícula e C é uma 

constante que fornece uma medida da espessura da camada externa, ou seja, quanto 

maior C, maior a espessura da camada (HAMEED et al., 2008).  

De acordo com este modelo, o gráfico de qt versus t
1/2

 deve ser linear caso o 

modelo de difusão intra-partícula controle a adsorção e, se a difusão intra-partícula é a 

etapa que controla o processo, esta reta deve passar na origem, caso contrário, outras 

etapas podem estar envolvidas (KIRAN et al., 2006; HAMEED et al., 2008; 

ABRAMIAN & EL-RASSY, 2009). O gráfico de qt versus t
1/2

 pode não ser linear ao 

longo de toda faixa de tempo estudada, podendo apresentar multi-linearidade 

(HAMEED et al., 2008; ABRAMIAN & EL-RASSY, 2009; TANG et al., 2012; ZHOU 

et al., 2014). Este comportamento indica que duas ou mais etapas estão envolvidas no 

processo de adsorção (SUN & YANG, 2003; DOTTO & PINTO, 2011; TANG et al., 

2012): 

i) A primeira é a adsorção superficial externa ou estágio de adsorção instantânea; 

ii) A segunda é o estágio de adsorção gradual, onde a difusão intra-partícula é quem 

controla a taxa; 

iii)  A terceira é o estágio final de equilíbrio, onde a difusão intra-partícula começa a 

diminuir devido a concentração de soluto, extremamente baixa na solução. 

2.11.3. Modelo de Boyd 

Neste modelo a sequência de passos envolvidos são (HAMEED et al., 2008): 

i) Difusão no filme, aonde o adsorvato vai em direção a superfície externa do 

adsorvente; 
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ii)  Difusão na partícula, onde o adsorvato passa por dentro dos poros do adsorvente, 

excluindo uma pequena adsorção que ocorre na superfície exterior do adsorvente; 

iii) Adsorção na superfície interior do adsorvente. 

O terceiro passo é considerado como muito rápido, e assim não pode ser tratado 

como passo limitante do processo. Se o transporte externo é maior que o transporte 

interno, a taxa é controlada pela difusão intra-partícula. Se o transporte externo é menor 

que o transporte interno, a taxa é controlada pela difusão no filme. Se o transporte 

externo equipara-se ao transporte interno, o transporte de adsorvato para superfície pode 

não ser possível a uma taxa significativa (HAMEED et al., 2008). 

O modelo de Boyd é expresso como na equação 2.28 (LOGANATHAN et al., 

2014). 

 2

2 2
1

6 1
1 exp

n

F n Bt
n





    (2.28) 

Onde F = qt / qe é a fração adsorvida em diferentes tempos t, e Bt é uma função 

de F. O valor de Bt pode ser obtido pelas equações 2.29 e 2.30. 

Para F > 0,85:  0,4977 ln 1Bt F     (2.29) 

Para F < 0,85: 

2
2

3

F
Bt


 

  
    
   

 (2.30) 

Estas equações podem ser usadas para determinar o mecanismo envolvido no 

processo de adsorção, ou seja, se o mecanismo é de difusão intra-partícula ou difusão no 

filme. Pode-se fazer esta análise através do gráfico de Bt versus tempo, se o gráfico é 

linear e passa através da origem, então a difusão controla a taxa de transferência de 

massa. Mas, se o gráfico é não linear ou linear sem passar através da origem, então se 

pode concluir que a difusão no filme ou reação química tem participação na taxa de 

adsorção (HAMEED et al., 2008; TANG et al., 2012; LOGANATHAN et al., 2014). 

2.12 Termodinâmica de adsorção 

A adsorção é um processo de acúmulo espontâneo de um determinado material 

sobre uma superfície, de forma a balancear as forças que atuam sobre os átomos 

presentes nesta superfície, proporcionando a redução da tensão superficial. Por se tratar 

de um processo espontâneo, pode-se afirmar que a variação da energia de Gibbs (∆G) é 
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negativa, ou seja, ∆G< 0. Além disso, moléculas de adsorvato que se encontravam livres 

dentro da fase fluida, agora estão com seu movimento restringido dentro do sítio de 

adsorção. Isto ocasiona uma diminuição da aleatoriedade do sistema e, 

consequentemente, uma redução da entropia (∆S), portanto, ∆S< 0. Estabelecidos o 

caráter de ∆G e ∆S o valor da entalpia (∆H) pode ser determinado pela equação 2.31. 

G H T S      (2.31) 

Analisando a equação 2.31 pode-se concluir que o processo de adsorção é 

exotérmico e é favorecido pela diminuição da temperatura.  

A quantificação de ∆G, ∆S e ∆H pode ser obtida através de uma avaliação da 

adsorção como um equilíbrio de fases, como em qualquer estudo de equilíbrio 

termodinâmico. Para isso, considera-se implícito que nesta aproximação a camada 

adsorvida pode ser tratada como uma fase distinta no senso termodinâmico. 

O estudo termodinâmico apresentado aqui se baseia na forma como apresentado 

por RUTHVEN (1984). No estudo termodinâmico da adsorção, a camada da superfície 

consistindo de adsorvente e adsorvato pode ser considerada uma monofase tendo 

propriedades de uma solução. Alternativamente, se propriedades termodinâmicas e 

geométricas do adsorvente podem ser tratadas como independentes da temperatura e 

pressão do gás vizinho e da concentração de moléculas adsorvidas, o adsorvente pode 

ser considerado termodinamicamente inerte. Nestas condições as moléculas adsorvidas 

podem ser tratadas como uma fase distinta e o efeito do adsorvente está limitado a 

criação de um campo de força.  

A condição de equilíbrio entre as espécies adsorvidas e aquelas em solução é dada 

pela equação 2.32. 

s g   (2.32) 

Onde μg e μs são os potenciais químicos da fase vapor e das espécies adsorvidas, 

respectivamente.  

Esta relação aplica-se mesmo para adsorção em fase líquida, uma vez que o 

potencial químico das espécies adsorvidas em todas as três fases devem ser iguais. 

Considerando a fase vapor ideal tem-se de acordo com a equação 2.33. 

lns g g

p
RT

p
   



 
    

 
 (2.33) 
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Onde p é a pressão na fase vapor, R é a constante universal dos gases, T a 

temperatura e μg° é o potencial químico padrão da fase vapor, ou seja, o potencial 

químico na pressão de referência p
°
. Derivando a equação 2.33 para uma concentração 

constante na fase adsorvida, q, e aplicando a equação de Gibbs-Helmholtz (equação 

2.34), obtêm-se as equações 2.35 e 2.36. 

 
2

/T H

T T


 


 (2.34) 

2 2

lns g

q

H H p
R

T T T



   
   

 
 (2.35) 

2 2 2

ln g s g s s

q

Hp H H H H

T RT RT RT



   
   

 
 (2.36) 

Onde  ̅  é a entapia parcial molar para a fase adsorvida e uma vez que para uma 

fase vapor ideal a entalpia parcial molar,  ̅ 
 , é independente da composição e idêntica a 

entalpia molar Hg, ∆Hs (  ̅    ) é a variação da entalpia de adsorção e, – ∆Hs =   -

 ̅ , é geralmente denominado de calor isostérico de adsorção  ̅  e, portanto, ∆Hs são 

funções da concentração na fase adsorvida, q. 

Se a diferença na capacidade calorífica do adsorvato nas fases adsorvidas e 

vapor puderem ser desprezados, ∆Hs torna-se independente da temperatura e a equação 

2.36 pode ser integrada diretamente para fornecer a equação 2.37. 

ln tan sH
p cons te

RT


   (2.37) 

Um método útil para determinar o calor isostérico de adsorção, caso a 

aproximação sobre a capacidade calorífica de adsorção seja válida, é utilizar um gráfico 

de ln p vs. 1/T que fornece uma reta com inclinação ∆Hs /R. O calor isostérico é também 

o calor que seria transferido às vizinhanças na transferência de uma quantidade 

diferencial de adsorvato da fase vapor para a fase adsorvida sob condições constante de 

pressão e temperatura. 

Aplicando a definição de entalpia (equação 2.38) para uma fase vapor ideal. 

g g gH U pV U RT     (2.38) 
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Onde Ug é a energia interna para fase vapor. Como o volume da fase adsorvida é 

desprezível em comparação com a fase vapor, então  ̅   ̅ , e se obtém a equação 

2.39. 

ss gH U U RT     (2.39) 

Onde  ̅  é a energia interna parcial molar para a fase adsorvida. Uma vez que 

   ̅    ̅, pode-se obter a equação 2.40 a partir da igualdade dos potenciais químicos 

no equilíbrio. 

s g
s g

H H
S S

T


   (2.40) 

Onde   ̅ e   ̅ são as entropias parciais molares para a espécie adsorvida e na fase 

gasosa, respectivamente. A entropia parcial molar da fase vapor ideal é dada pela 

equação 2.41. 

lng g

p
S S R

p




   (2.41) 

Onde   
  é a entropia molar do vapor no estado padrão na pressão p°. A entropia 

parcial molar da fase adsorvida pode ser calculada diretamente da isoterma de equilíbrio 

experimental usando a equação 2.42, uma vez que a dependência do calor isostérico foi 

determinada. 

ln
s g

s g

H H p
S S R

T p






    (2.42) 
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O desenvolvimento dos próximos capítulos desta tese será destinado a descrever 

os materiais, metodologias, resultados, discussões e conclusões em relação às 

observações experimentais do estudo realizado. Os capítulos estão separados sob a 

forma de artigos, apresentando, basicamente, diferenças nas metodologias aplicadas e 

no poluente modelo utilizado. A divisão estabelecida para os capítulos foi preparada 

baseando-se, principalmente, nas diferentes metodologias aplicadas de modo que foram 

descritos cinco capítulos, onde: 

 O capítulo 3 trata da remoção do corante Reactive Blue 19 utilizando a extração 

por ponto de nuvem, que utiliza como agente de separação tensoativos não 

iônicos em temperaturas acima de sua temperatura de turbidez; 

 Os capítulos 4 e 5 tratam da floculação iônica, que ocorre através da reação de 

tensoativos aniônicos com cálcio submetida a agitação, sendo realizada dentro 

do próprio efluente têxtil sintético, envolvendo as seguintes etapas de mistura 

dos reagentes: primeiro o efluente é preparado, segundo o tensoativo é 

dissolvido no efluente, e terceiro o cálcio é adicionado ao sistema para 

promover a formação dos flocos; 

 Os capítulos 6 e 7 tratam da adsorção de corantes ao floco de tensoativo de 

cálcio. O processo ocorre com a formação dos flocos de tensoativo antes da 

adição de corante ao sistema. As seguintes etapas estão envolvidas no processo: 

primeiro o tensoativo é dissolvido em água, segundo se adiciona cálcio à 

solução para iniciar a formação dos flocos, e terceiro o corante é dissolvido no 

sistema de forma que, por afinidade do corante a superfície do floco de 

tensoativo (adsorção), ele seja removido da solução aquosa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

Remoção do corante Reactive Blue 19 utilizando 

tensoativo não iônico na extração por ponto de 

nuvem 
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3 REMOÇÃO DO CORANTE REACTIVE BLUE 19 UTILIZANDO 

TENSOATIVO NÃO IÔNICO NA EXTRAÇÃO POR PONTO DE NUVEM 

3.1. Introdução 

Devido às mudanças das características do efluente, estudos de tratamento de 

efluentes estão aumentando, especialmente em relação à remoção de constituintes 

específicos (TCHOBANOGLOUS et al., 2003). A indústria têxtil é uma das principais 

fontes de poluição de água. Ela utiliza grandes quantidades de água e produz volumes 

elevados de efluentes coloridos. A remoção de cor do efluente, devido à presença de 

corantes não fixados, é uma das tarefas mais difíceis enfrentadas pela indústria têxtil 

(PURKAIT et al., 2007; KURADE et al., 2012). 

O corante é uma substância capaz de se ligar ao substrato, por exemplo, ao 

tecido, conferindo-lhe a cor. Geralmente são aplicados em solução aquosa, e podem 

requerer um agente mordante para melhorar a solidez do corante as fibras 

(RANGABHASHIYAM et al., 2013). As classes de corantes incluem básicos, ácidos, 

catiônicos, diretos, reativos, sulfurosos, azóicos e dispersos, com o reativo sendo o mais 

amplamente usado na indústria têxtil. 

São produzidos todo ano ao redor do mundo, em torno de um milhão de 

toneladas de corantes sintéticos, incluindo corantes reativos, e 5 – 15% desta quantidade 

é descarregada como efluente têxtil (TANYILDIZI, 2011; FERREIRA et al., 2014). O 

principal problema associado ao uso de corantes reativos é sua baixa afinidade ao 

material têxtil, com até 50% deles presentes no banho de descarga (BELTRAME et al., 

2005; SIDDIQUE et al., 2011). Corantes reativos, em sua forma normal ou hidrolisada, 

são difíceis de degradar biologicamente e são tóxicos a animais e humanos (LIN et al., 

2010), porém se acompanha um esforço por parte dos fabricantes no sentido de produzir 

corantes menos agressivos ao meio ambiente. No caso do Reactive Blue 19 (RB19), a 

eficiência de fixação no algodão está entre 75% e 80%, devido à competição entre a 

formação de vinilsulfona e de 2-hidroxietilsulfona (RAJKUMAR et al., 2007), 

conforme explicado a seguir. A Figura 3.1 mostra a estrutura molecular do Reactive 

Blue 19, explicando a formação de vinilsulfona e 2-hidroxietilsulfona. De acordo com 

WEBER & STICKNEY (1993), a hidrólise da vinilsulfona antes da formação da ligação 

covalente entre o corante e a fibra é o principal problema associado com a tecnologia do 

corante, porque, após a hidrólise, este corante perde afinidade pela fibra têxtil. 
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Figura 3.1 - Estrutura molecular do Reactive Blue 19 explicando a formação de 

vinilsulfona e 2-hidroxietilsulfona. 

 

Fonte: Weber & Stickney, 1993. 

Remover corante de efluentes usando sistema de tratamento convencional é 

difícil (SANDHYA & SWAMINATHAN, 2006). Várias técnicas têm sido 

desenvolvidas em pesquisas de alternativas eficientes para tratar o efluente contendo 

corante, incluindo eletro-oxidação (ANDRADE et al., 2007), adsorção (ÖZCAN et al., 

2007; RANGABHASHIYAM et al., 2013), sistemas de duas fases baseados em 

líquidos iônicos (FERREIRA et al., 2014), degradação sonoeletroquímica (SIDDIQUE 

et al., 2011) e aplicação de ozônio (CHEN et al., 2009a). Processos oxidativos podem 

ser complicados para o Reactive Blue 19, pois sua estrutura aromática, antraquinona, 

altamente estabilizada por ressonância, torna-o muito resistente à oxidação química 

(LIZAMA et al., 2002). 

Os tensoativos são aplicados em muitos processos de separação industrial. Uma 

solução de tensoativo não iônico se torna turva numa determinada temperatura, 

conhecida como temperatura de nuvem. Acima desta temperatura, a solução se separará 

em duas fases: uma fase aquosa contendo tensoativo numa concentração ligeiramente 

acima de sua concentração micelar crítica (c.m.c.) e a outra, uma fase rica em 

tensoativo, chamada fase coacervato. Quando solutos orgânicos estão presentes em 

solução, eles se separam juntos com o tensoativo para a fase coacervato, num processo 

conhecido como extração por ponto de nuvem (CPE). Esta interação ocorre devido à 

adsorção do soluto na superfície das micelas ou dentro das micelas. Este fenômeno pode 

sugerir uma cobertura monocamada do soluto na superfície das micelas (CHEN et al., 

2009b). A extração por ponto de nuvem, como observado por vários autores, é uma 

técnica efetiva para remover contaminantes orgânicos dissolvidos em efluentes e no 

solo (PURKAIT et al., 2004; PURKAIT et al., 2005; CHEN et al., 2009b; 
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TAECHANGAM et al., 2009; WANG , 2009; GHOUAS et al., 2010; HADDOU et al., 

2014). 

Na presente pesquisa, experimentos foram desenvolvidos para remover o corante 

Reactive Blue 19 por CPE usando tensoativo não iônico. A concentração residual de 

tensoativo, em CPE, após a separação de fases é muito baixa, na ordem da c.m.c., que 

pode ainda ser solucionada pela recuperação do solvente (PURKAIT et al., 2004; 

PURKAIT et al., 2005). A eficiência de remoção foi avaliada considerando a influência 

da temperatura, concentração inicial de corante e concentração de tensoativo. Os 

parâmetros termodinâmicos foram avaliados (entalpia, entropia e energia de Gibbs) e o 

modelo da isoterma de Langmuir foi usado para ajustar os dados de equilíbrio. 

3.2. Materiais e métodos 

3.2.1. Materiais 

Nonil-fenol polietoxilado com um número médio de 9,5 unidades de óxido de 

etileno por molécula (NP9,5EO)  foi usado como tensoativo não iônico (massa 

molecular = 617 g/mol, completa solubilidade em água, viscosidade 230 – 270 mPa.s à 

25 °C, densidade 1060 kg/m
3
, ponto de nuvem 56 °C em solução aquosa a 1% m/m). 

Reactive Blue 19 (RB19) foi usado para obter o efluente sintético do corante (Dystar, 

massa molar = 626,54 g/mol, λmáx = 592 nm, azul). Todos os reagentes foram adquiridos 

comercialmente e usados sem purificação prévia. 

3.2.2. Métodos 

3.2.2.1. Experimentos de extração por ponto de nuvem (CPE) 

Na CPE, utilizou-se concentrações de NP9,5EO de 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 

6,0, 6,5, 7,0 e 7,5% (m/m), e a concentração de RB19 variou de 10, 25, 50, 75, 100, 

125, 150 e 200 ppm. Cinco temperaturas foram escolhidas: 65,0, 67,5, 70,0, 72,5 e 75,0 

°C. Primeiro, soluções de 100 mL de NP9,5EO e RB19 foram preparadas em provetas 

graduadas de 100 mL ( 1 mL) pela dissolução destes em água destilada nas diferentes 

concentrações, de acordo com cada experimento. Os experimentos em que se avaliou o 

efeito da concentração de tensoativo e temperatura foram feitas combinações entre 

todos os valores citados anteriormente para estas variáveis. Nos experimentos onde se 

avaliou o efeito da concentração inicial de corante foram realizadas combinações entre 

todas as concentrações adotadas para esta variável e as concentrações de NP9,5EO de 

5,0, 6,0 e 7,0% na temperatura de 65 °C, pois com os resultados obtidos, demonstrou-se 
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que esta temperatura e concentrações de tensoativo proporcionaram excelentes 

resultados de eficiência de remoção.  

Os testes foram realizados em banho termostático (Koehler Instrument 

Company, Inc, USA), Figura 3.2, em temperatura e velocidade de agitação constantes 

(500 rpm) por cinco minutos para assegurar a homogeneização. As amostras foram 

deixadas em repouso por duas horas para permitir a separação de fases. O volume das 

fases diluída e coacervato foi medido visualmente nas provetas.  

Figura 3.2 - Banho termostático utilizado nos experimentos. 

 

Fonte: o Autor. 

A concentração de corante na fase diluída foi determinada com um 

espectrofotômetro UV-Vis (Varian Analytical Instruments, Cary 50 Conc, USA), Figura 

3.3. A eficiência de remoção de corante foi calculada usando a equação 3.1. 

19, 19,

19,

% 100
RB inicial RB diluída

RB inicial

C C
Eficiência

C


   (3.1) 

Onde CRB19,inicial é a concentração inicial de corante e CRB19,diluída é a 

concentração na fase diluída. 
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Figura 3.3 - Espectrofotômetro UV-Vis utilizado para determinação da concentração de 

corante nas amostras. 

 

Fonte: o Autor. 

3.2.2.2. Isoterma de adsorção 

Para descrever os dados de equilíbrio, as concentrações de corante entre a fase 

aquosa e coacervato foram ajustadas ao modelo da isoterma de Langmuir. O modelo 

linearizado de Langmuir é dado pela equação 3.2. 

1e e

e m m

C C

q q q b
   (3.2) 

Onde qe é a capacidade de adsorção no equilíbrio (mg de RB19 / g de 

NP9,5EO), Ce é a concentração de equilíbrio na fase diluída, qm a capacidade máxima 

de adsorção (g de RB19 / g de NP9,5EO) e b é uma constante do modelo de Langmuir 

(L/g de RB19). 

3.3. Resultados e discussões 

3.3.1. Eficiência de remoção de corante 

Testes preliminares mostraram que a remoção de corante foi muito baixa em 

concentrações abaixo de 3% e concentrações acima de 7,5% não foram consideradas 

economicamente viáveis. Dois fatores foram considerados para determinar a faixa de 

temperatura: temperaturas acima do ponto de nuvem (56 °C), a fim de garantir a 

separação de fases, e trabalhar numa faixa de temperatura próxima daquela encontrada 

no efluente têxtil, que pode alcançar 70 °C (ALLÈGRE et al., 2006). A Figura 3.4 

mostra a eficiência de extração para diferentes temperaturas e concentrações iniciais de 
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tensoativo. A Figura 3.5 ilustra uma amostra de efluente sintético antes e depois de ser 

submetida a extração por ponto de nuvem. 

Figura 3.4 - Eficiência de remoção de corante (%) em função da concentração de 

NP9,5EO (% m/m) em diferentes temperaturas ([RB19] = 100 ppm). 

 

Fonte: o Autor.  

Figura 3.5 - Amostra de um efluente sintético (proveta 1) e amostra de efluente após a 

extração por ponto de nuvem (proveta 2). 

 

Fonte: o Autor. 
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Na Figura 3.4 pode-se observar que a eficiência de remoção diminui com o 

aumento da temperatura e aumenta com o aumento da concentração de tensoativo, 

especialmente na faixa de concentração de tensoativo entre 3,0 e 6,0% (m/m). Um 

aumento na concentração de tensoativo fora desta faixa não causará aumento 

significativo na eficiência de remoção de corante. Este comportamento era esperado 

porque o número de micelas aumenta com a elevação da concentração de tensoativo, 

resultando numa maior solubilização das moléculas de corante (PURKAIT et al., 2005). 

De acordo com PURKAIT et al. (2006), em temperatura e concentração de corante 

constantes, a fração volumétrica da fase coacervato aumenta com a concentração de 

tensoativo. Este aumento no volume da fase coacervato ocorre porque a concentração de 

tensoativo na fase diluída permanece constante numa temperatura constante, 

consequentemente, para manter o balanço de massa, o volume da fase coacervato 

aumenta. Como existe mais tensoativo presente na forma micelar na fase coacervato, 

um aumento na solubilização de corante e também na eficiência de extração é 

verificado. É importante observar que, quando a temperatura aumenta, a eficiência de 

remoção diminui. Isto também está relacionado ao fato do processo ser exotérmico 

como será discutido na seção 3.3.5. 

Após definir as melhores condições de temperatura e concentração de 

tensoativo, foi avaliada a influência da concentração de corante no processo. Para 

melhor avaliar a eficiência de remoção de corante, decidiu-se variar a concentração de 

tensoativo na faixa de 5 – 7% em massa, mantendo-se constante a temperatura em 65 

°C, e a concentração inicial de corante na faixa de 10 – 200 ppm, como pode ser 

observado na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 - Eficiência de remoção de corante para diferentes concentrações iniciais de 

RB19 e NP9,5EO (T = 65 °C). 

 

Fonte: o Autor.  

Analisando a Figura 3.6 observa-se que a eficiência de remoção aumenta até um 

valor máximo ser alcançado e, então, diminui. O maior valor de eficiência de remoção 

foi observado quando se utilizou 100 ppm de RB19, alcançando 86,67% para as 

concentrações de tensoativo de 6% e 7% em massa. O aumento inicial na eficiência de 

remoção ocorre devido à solubilização das moléculas de corante no núcleo micelar. 

Observa-se, ainda, que para uma mesma concentração de tensoativo, a eficiência de 

remoção diminui para concentrações de corante acima de 100 ppm devido a uma 

quantidade insuficiente de tensoativo para solubilizar o excesso de moléculas de 

corante, que permanecem não solubilizadas na fase diluída, diminuindo a eficiência de 

remoção (ARUNAGIRI et al., 2012). A Figura 3.7 mostra que a razão entre a 

concentração de corante e a concentração de tensoativo é outro fator que afeta o 

processo. 
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Figura 3.7 - Remoção de corante como uma função da razão RB19/NP9,5EO (mg/g). 

 

Fonte: o Autor. 

A Figura 3.7 mostra que a razão RB19/NP9,5EO entre 0,75 e 2,0 proporciona a 

melhor remoção de corante. Portanto, deve-se levar em consideração este parâmetro no 

processo. Também é importante observar que, mantendo-se constante a concentração de 

tensoativo em 5% em massa, pode-se obter uma eficiência de remoção tão boa quantas 

aquelas obtidas utilizando 6% e 7% de tensoativo, o que consequentemente reduziria o 

seu consumo. 

3.3.2. Fração volumétrica da fase coacervato 

Na CPE outro ponto importante para analisar é a fração volumétrica da fase 

coacervato (FV), que é definida como a razão entre o volume da fase coacervato e o 

volume total da solução. Três variáveis do processo mostraram afetar o volume da fase 

coacervato: concentração inicial de corante, concentração de tensoativo e temperatura. 

A Figura 3.8 mostra a fração volumétrica da fase coacervato como uma função da 

concentração de tensoativo e temperatura. 
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Figura 3.8 - Fração volumétrica da fase coacervato como uma função da concentração 

de tensoativo e temperatura, [RB19] = 100 ppm. 

 

Fonte: o Autor. 

Na Figura 3.8 pode-se observar que a fração volumétrica do coacervato aumenta 

com a concentração de tensoativo. Isto ocorre porque a concentração de tensoativo na 

fase diluída está sempre próxima a c.m.c., e todo o tensoativo restante é direcionado a 

fase coacervato, aumentando seu volume. Pode-se observar, também, que a fração 

volumétrica do coacervato diminui quando a temperatura aumenta. Isto ocorre, pois em 

temperaturas elevadas a interação entre as moléculas de tensoativo e a água diminui, 

levando a desidratação das camadas externas dos agregados micelares, reduzindo o 

volume da fase coacervato (PURKAIT et al., 2004).  

A partir dos dados experimentais foi possível obter um modelo que descrevesse 

o comportamento da fração volumétrica da fase coacervato em diferentes concentrações 

de tensoativo e temperatura (equação 3.3), com coeficiente de determinação igual a 

0,9916. 

   
2

% 86,625 1,2 4,5 % 9,5 0,125 % 9,5FV T NP EO NP EO     (3.3) 

Onde %FV é a fração volumétrica na fase coacervato, %NP9,5EO é a fração 

mássica de tensoativo em percentagem e T (°C) é a temperatura. 
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3.3.3. Coeficiente de distribuição 

O coeficiente de distribuição (D) é a razão entre a concentração de soluto nas 

fases coacervato e diluída. A Figura 3.9 mostra o coeficiente de distribuição como 

função da concentração de tensoativo para todas as temperaturas estudadas. 

Figura 3.9 - Coeficiente de distribuição do corante versus concentração de tensoativo 

em diferentes temperaturas. 

 

Fonte: o Autor. 

Na Figura 3.9 pode-se observar que o coeficiente de distribuição aumenta com a 

concentração de tensoativo e diminui com a temperatura. Quando a concentração de 

tensoativo aumenta, o volume da fase coacervato também aumenta, o que aumenta a 

solubilização de corante nesta fase. Contudo, em concentrações de tensoativo elevadas, 

estima-se uma tendência de estabilização do coeficiente de distribuição. Isto ocorre 

porque a eficiência de extração aproxima-se de seu valor máximo e a adição de mais 

tensoativo somente aumentará o volume da fase coacervato, sem representar ganho em 

eficiência. Considerando o efeito da temperatura, pode-se observar que o aumento da 

temperatura causa uma diminuição no coeficiente de distribuição. Isto pode ser 

explicado pela igualdade dos potenciais químicos (μ) do corante nas fases coacervato 

(μRB19,C) e diluída (μRB19,D), equação 3.4.  
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Onde, escrevendo-as para as fases coacervato e diluída obtém-se as equações 3.5 

e 3.6. 

 19, 19, 19, 19lnRB C RB C RB C RB CRT x     (3.5) 

 19, 19, 19, 19lnRB D RB D RB D RB DRT x     (3.6) 

Onde μ° é o potencial químico no estado padrão num dado estado de referência, 

R é a constante universal dos gases (8,314x10
-3 

kJ/mol.K), T é a temperatura (K), γ é o 

coeficiente de atividade, e x é a fração molar do soluto. Considerando que a 

concentração de corante em ambas as fases são pequenas, γRB19,C e γRB19,D são iguais a 

unidade, deste modo tem-se: 

19, 19,RB D RB CG        (3.7) 

Onde ∆G° é a energia livre de Gibbs no estado padrão. O coeficiente de 

distribuição é uma função da temperatura, como mostra a equação 3.8. 

19,

19,

H T S
RB C RT

RB D

x
D e

x

   

   (3.8) 

Onde ∆H° é a variação de entalpia e ∆S° é a variação de entropia. Portanto, se a 

temperatura aumenta, o coeficiente de distribuição tende a diminuir. 

3.3.4. Equilíbrio de adsorção 

Neste estudo os dados experimentais da capacidade de adsorção, obtidos em 

diferentes temperaturas, foram ajustados ao modelo de Langmuir, como pode ser 

observado na Figura 3.10 e Tabela 3.1. 
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Figura 3.10 - Isotermas de adsorção obtidas usando a equação linearizada do modelo de 

Langmuir (CRB19,inicial = 100 ppm). 

 

Fonte: o Autor. 

Tabela 3.1 - Capacidade máxima de adsorção (qm), constante de Langmuir (b), fator de 

separação (RL) e coeficiente de determinação (R²) para cada temperatura estudada. 

T (°C) qm (mg RB19/g NP9,5EO) b (L/mg RB19) RL R² 

65,0 2,78 0,1081 0,08 0,987 

67,5 2,51 0,1169 0,08 0,993 

70,0 2,66 0,0995 0,09 0,981 

72,5 2,07 0,1162 0,08 0,996 

75,0 2,15 0,0785 0,11 0,995 

Fonte: o Autor. 

Os valores de qm e b foram obtidos da inclinação e intercepto de cada isoterma, 

mostradas na Figura 3.10. A Tabela 3.1 mostra os valores de capacidade máxima de 

adsorção do corante (qm), constante de Langmuir (b) e coeficiente de determinação (R²). 

Pode-se notar que os valores de R² são próximos de 1, indicando que os dados 

ajustaram-se bem ao modelo de Langmuir. Além disso, apesar da capacidade máxima 

de adsorção ser considerada constante (ADAMSON & GAST, 1997), o valor obtido 

neste trabalho variou entre 2,07 – 2,78 mg/g. PURKAIT et al. (2006) mostraram 

funções representando a variação de qm com a temperatura.  
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A constante de Langmuir (b) foi usada para calcular o fator de separação (RL), 

que é uma constante adimensional. O valor de RL indica a natureza do processo de 

adsorção: o processo é desfavorável se RL> 1; a adsorção é favorável quando 0 <RL< 1; 

linear se RL = 1; e irreversível se RL = 0. O fator de separação foi calculado usando a 

equação 3.9. 

19,

1

1
L

RB inicial

R
bC




 (3.9) 

A partir dos dados da Tabela 3.1, pode-se observar que os valores de RL foram 

maiores que zero e menores do que 1, indicando processo de adsorção favorável. 

3.3.5. Análise termodinâmica da adsorção 

A energia de Gibbs (∆G°), entropia (∆S°) e entalpia (∆H°) foram calculadas para 

determinar o comportamento do sistema com modificações na temperatura e 

concentração de tensoativo. Parâmetros termodinâmicos foram obtidos usando as 

equações 3.10 e 3.11 (NANDI et al., 2009). 

G H T S        (3.10) 

log
2,303 2,303

e

e

q w S H

C R RT

   
   (3.11) 

Onde qe é a quantidade de corante solubilizada (mg) por g de NP9,5EO, Ce é a 

concentração de corante no equilíbrio (mg/L), w é a quantidade de adsorvente utilizada 

(g NP9,5EO/L) e T é a temperatura em Kelvin. Os dados para entalpia, entropia e 

energia de Gibbs são apresentados nas Tabelas 3.2 e 3.3. 
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Tabela 3.2 - Entalpia e entropia para concentrações de tensoativo variando de 3,0 – 

7,5%. 

Fração mássica NP9,5EO ∆H° (kJ/mol) ∆S° (kJ/mol.K) 

3,0 -53,50 -0,15 

3,5 -74,97 -0,21 

4,0 -77,29 -0,22 

4,5 -80,00 -0,22 

5,0 -80,79 -0,22 

5,5 -91,10 -0,25 

6,0 -87,96 -0,24 

6,5 -77,79 -0,21 

7,0 -71,72 -0,19 

7,5 -66,71 -0,18 

Fonte: o Autor. 

Tabela 3.3 - Energia de Gibbs de adsorção (kJ/mol) para diferentes temperaturas e 

concentrações de tensoativo. 

Fração mássica de NP9,5EO (%) 

∆G° (kJ/mol) 

Temperatura (°C) 

65,0 67,5 70,0 72,5 75,0 

3,0 -1,37 -0,98 -0,59 -0,21 0,17 

3,5 -2,88 -2,35 -1,82 -1,29 -0,75 

4,0 -3,69 -3,15 -2,60 -2,06 -1,52 

4,5 -4,53 -3,97 -3,41 -2,85 -2,30 

5,0 -5,14 -4,56 -4,02 -3,46 -2,90 

5,5 -5,85 -5,22 -4,59 -3,96 -3,33 

6,0 -6,30 -5,70 -5,10 -4,49 -3,89 

6,5 -6,42 -5,89 -5,36 -4,83 -4,31 

7,0 -6,70 -6,22 -5,74 -5,26 -4,78 

7,5 -6,91 -6,46 -6,02 -5,58 -5,14 

Fonte: o Autor. 

A Tabela 3.2 mostra que o ∆H é negativo em todos os casos, confirmando que o 

processo é exotérmico. Os valores de entalpia apresentados na Tabela 3.2 podem 

explicar a dependência da eficiência de extração, que diminui com o aumento da 
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temperatura, uma vez que a extração é exotérmica. Além disso, de acordo com os 

valores de ∆S, pode-se afirmar que as moléculas de corante estão organizadas numa 

forma menos aleatória nas micelas do que na solução. 

Na Tabela 3.3 pode-se observar que os valores de ∆G° foram negativos, 

indicando que o processo de adsorção é espontâneo, exceto a 75,0 °C e 3,0% de 

tensoativo. Pode-se notar que o valor absoluto da energia de Gibbs é maior quando a 

concentração de tensoativo aumenta, e diminui quando a temperatura é aumentada. 

Estes resultados estão de acordo com aqueles obtidos usando o coeficiente de 

distribuição do corante nas fases coacervato e diluída. 

3.4. Conclusões 

Neste estudo o nonil-fenol polietoxilado com número médio de 9,5 unidades de 

óxido de etileno por molécula foi usado na CPE para avaliar a remoção do corante 

Reactive Blue 19 de efluente sintético. As principais conclusões deste trabalho são: 

 A eficiência da extração de corante depende fortemente da concentração de 

tensoativo, e numa menor extensão, da temperatura e da concentração inicial de 

corante; 

 O coeficiente de distribuição aumenta com a concentração de tensoativo e 

diminui com a temperatura; 

 Uma equação não linear descreve o comportamento da fração volumétrica da 

fase coacervato em diferentes concentrações de tensoativo e temperatura, 

apresentando um coeficiente de correlação de 0,9916; 

 O fator de separação apresentou valores entre zero e um, indicando um processo 

de adsorção favorável; 

 A energia de Gibbs foi negativa, indicando a natureza espontânea do processo; 

 A extração usando CPE mostrou-se eficiente, alcançando valores de mais de 

90% de remoção, confirmando que o NP9,5EO pode ser usado como tensoativo 

para este tipo de tratamento.  
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4 REMOÇÃO DO CORANTE DIRECT YELLOW 27 UTILIZANDO 

TENSOATIVOS PROVENIENTES DE GORDURA ANIMAL/VEGETAL 

4.1. Introdução 

A indústria têxtil está entre as mais poluidoras do mundo devido, 

principalmente, ao elevado consumo de água e produção de um grande volume de 

efluente colorido. Os efluentes do banho de tingimento não são apenas poluentes 

estéticos pela natureza da sua cor, mas podem interferir na penetração de luz recebida 

pelos organismos aquáticos, perturbando processos biológicos (DANESHVAR et al., 

2003; KURADE et al., 2012). No processo de tingimento, produtos químicos, tais 

como: corantes contendo metais pesados (cromo, cádmio, zinco, etc.), ácidos, álcalis, 

sais de nitrato e sulfato, tensoativos e formaldeído podem ser adicionados para melhorar 

a fixação do corante (OZDEMIR et al., 2013; TICHONOVAS et al., 2013). Portanto, é 

fundamental o tratamento adequado deste efluente antes de lançá-lo nos corpos de água. 

Corantes sintéticos são substâncias de grande interesse para a indústria, pois são 

compostos relativamente estáveis, com ampla aplicação nos processos de tingimento 

das indústrias têxteis. Porém, são difíceis de remover nas plantas de tratamento de 

efluentes seja por processos físicos, químicos e/ou biológicos (TICHONOVAS et al., 

2013). Corantes são estruturas complexas e várias tecnologias estão sendo usadas para 

que elas forneçam melhores tingimentos, resistentes ao desbotamento e aumentem a 

variedade de tonalidades (KABRA et al., 2013). Os corantes diretos fazem parte da 

classe de corantes aniônicos solúveis em água e quando tingem na presença de 

eletrólitos são substantivos, ou seja, tem grande afinidade pelas fibras celulósicas 

(HUNGER, 2003). 

Vários processos de tratamento de efluentes têxteis estão sendo desenvolvidos, 

porém apresentam desvantagens das mais variadas origens. Os processos que envolvem 

aplicação de agentes oxidantes como, por exemplo, aplicação de ozônio, reagentes 

Fenton e sonólise fotoquímica apresentam como desvantagens o alto custo, dificuldade 

operacional e formação de sub-produtos. Processos biológicos, apesar de criarem uma 

oportunidade de tratamento ecologicamente correto, são processos usualmente lentos e 

tem a necessidade de adequar nutrientes e operam em uma faixa de temperatura de 

trabalho restrita (VERMA et al., 2012). O processo para tratamento de efluentes 

contendo corantes utilizando tensoativos tem sido estudado por BELTRAME et al. 

(2005) e MELO et al. (2014). 
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O tratamento proposto neste trabalho baseia-se na utilização de tensoativos 

aniônicos carboxilados, que possuem a vantagem de serem de baixo custo, 

biodegradáveis e de baixa toxicidade. Eles reagem no meio contendo cálcio (Ca
2+

) 

formando tensoativos insolúveis. Estes tensoativos permanecem no meio como floco 

disperso, carregando consigo o caráter hidrofóbico da parte apolar do tensoativo, que 

torna o floco adequado para capturar compostos orgânicos dissolvidos com afinidade à 

tal superfície. Estes flocos, dependendo de seu peso, sedimentarão ou permanecerão 

suspensos no meio, podendo ser separados, posteriormente, por filtração. Com isto, os 

flocos apresentam um grande potencial de descontaminação deste tipo de efluente. 

Neste trabalho, foram realizados experimentos para remoção do corante Direct 

Yellow 27 (DY27) pela floculação iônica, utilizando tensoativos à base de gordura 

animal e vegetal, avaliando a influência da concentração de tensoativo, concentração de 

sais, pH e temperatura na eficiência de remoção do corante. 

4.2. Materiais 

O tensoativo utilizado (sabão base) foi sintetizado no laboratório a partir de sebo 

bovino e óleo de coco com percentual em massa de 95% e 5%, respectivamente, massa 

molecular média 289 g/mol e c.m.c. = 0,0063 M ou 1820,7 ppm. Também foram 

utilizados como tensoativos o dodecanoato de sódio e o hexadecanoato de sódio, ambos 

sintetizados em laboratório. O corante Direct Yellow 27 (Ciba-Geigy; Massa molar = 

662,62 g/mol; λmax= 400 nm) foi utilizado para preparar a solução de efluente sintético. 

O cálcio utilizado para realizar a floculação foi obtido através da solução de cloreto de 

cálcio (CRQ), mantendo-se a concentração de cálcio na amostra sempre metade da 

concentração de tensoativo. Nos experimentos em que se avaliou o efeito do pH, este foi 

ajustado com soluções de ácido clorídrico (Vetec) e hidróxido de sódio (NEON) e nos 

experimentos nos quais avaliou-se o processo de remoção na presença de eletrólitos 

utilizou-se NaCl (Anidrol) de grau analítico. 

4.3. Métodos 

4.3.1. Avaliação da temperatura e concentração de tensoativo 

Avaliaram-se as concentrações de tensoativo nos seguintes valores: 220, 260, 

290, 330, 360, 390, 520 e 650 ppm, portanto sempre abaixo da c.m.c.. A concentração 

de DY27 foi mantida em 100 ppm, que corresponde à uma concentração maior que a 
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apresentada em efluentes têxtil contendo corantes diretos (SIRIANUNTAPIBOON et 

al., 2007). As temperaturas avaliadas foram de 30°, 40°, 50°, 60° e 70 °C. As amostras 

foram preparadas em provetas de 100 mL. O tensoativo foi pesado e dissolvido, o 

corante e o cálcio foram obtidos de soluções aquosas de 1000 e 2000 ppm, 

respectivamente. Os testes foram realizados em banho termostático (Koehler Instrument 

Company, Inc, USA) em temperatura constante e velocidade de agitação rápida de 100 

rpm por 3 minutos e agitação lenta de 50 rpm por 2 minutos (HANKINS et al., 2006; 

DUAN et al., 2010). Após a agitação, as amostras foram colocadas em repouso por 5 

minutos e, em seguida, filtradas utilizando papel de filtro Millipore de 0,7 μm. O 

filtrado foi analisado em espectrofotômetro de absorção molecular (Varian Analytical 

Instruments, Cary 50 Conc, USA) e de absorção atômica (Varian, AA240) para 

determinar a concentração de corante final e de cálcio residual, respectivamente. A 

eficiência de remoção de corante foi calculada usando a equação 4.1. 

27, 27,

27,

% 100
DY inicial DY diluída

DY inicial

C C
Eficiência

C


 

 
(4.1) 

Onde o CDY27,inicial é a concentração inicial de DY27 e CDY27,diluída é a 

concentração de DY27 na fase diluída após a separação do floco. 

4.3.2. Efeito do pH 

A avaliação do efeito do pH na remoção de corante foi restrita somente a três 

concentrações de tensoativo 390, 520 e 650 ppm, pois foram aquelas que 

proporcionaram as melhores eficiências de remoção, e a temperatura foi mantida 

constante em 30 °C, enquanto a  concentração de corante foi de 100 ppm. O processo 

foi avaliado na faixa de pH 7 – 13 e a etapa de ajuste do pH, utilizando potenciômetro 

Digimed modelo DM-22, foi realizada após a adição de tensoativo à solução de corante 

e antes da adição da solução do cálcio. 

Em pH 7 e 8, as soluções de tensoativo aniônico tornaram-se turvas, o que 

impediu a análise no espectrofotômetro de absorção molecular, sendo necessária a 

utilização de HPLC para determinar a concentração final de corante. As amostras 

analisadas em HPLC foram previamente tratadas com carbonato de sódio (0,01 M) 

visando à precipitação do cálcio na amostra. 

O HPLC utilizado foi o HPLC-DAD (marca: Shimadzu série Prominence) 

equipado com degaseificador (DGU-20As), bomba ternária (LC-20AT), amostrador 
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automático (SIL-20A HT), forno (CTO-20A), detector por arranjo de diodo (SPD-

M20A), interface (CBM-20A), software de aquisição e tratamento de dados LC 

solutions versão 1.25. A coluna utilizada foi a C18 (4,6 mm x 150 mm, 0,46 μm), vazão 

1 mL/min, volume injetado de 20 μL. A fase móvel consistiu de 30% acetonitrila e 70% 

água miliQ. 

Os experimentos para análise da eficiência de remoção de corante em função do 

pH incluíram também a avaliação da capacidade de remoção do corante quando da 

adição do cálcio na ausência de tensoativo. A faixa de pH estudada foi a mesma, 7 – 13. 

4.3.3. Avaliação da presença de eletrólitos 

Para avaliar o processo quanto à presença de eletrólitos, foi utilizado cloreto de 

sódio em concentrações de 0,2M e 0,4M. Estas concentrações foram escolhidas para 

garantir que a precipitação do tensoativo ocorreria apenas devido a presença de cálcio 

em solução, pois se sabe que em concentrações de NaCl superiores a 0,9M ocorre a 

precipitação do tensoativo (STELLNER & SCAMEHORN, 1989). 

4.3.4. Avaliação do tempo de equilíbrio e velocidade de agitação do sistema 

As amostras da solução de corante (100ppm) foram colocadas em provetas de 

100 mL, inseridas em um banho termostatizado, para avaliar o tempo de equilíbrio do 

sistema. A temperatura do sistema foi fixada em 30 °C e a concentração de tensoativo 

em 650 ppm. Os tempos de contato avaliados foram 5, 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos. 

O tempo de contato foi marcado no instante em que a agitação era cessada. 

Outro parâmetro analisado foi a velocidade de agitação do sistema. As amostras 

foram preparadas nas mesmas condições em que se realizaram os experimentos para 

determinação do tempo de equilíbrio do sistema. As velocidades de agitação rápida 

utilizadas foram 100, 200, 300, 400 e 500 rpm, sendo a velocidade de agitação lenta 

sempre a metade da rápida. 

4.4. Resultados e discussão 

4.4.1. Planejamento fatorial 2
3
 

O planejamento experimental foi realizado para verificar se as seguintes 

variáveis eram significativas para o processo: concentração de tensoativo, temperatura e 
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concentração inicial de corante. Uma ampla faixa de trabalho foi analisada e, a partir 

disso, foram determinadas as variáveis significativas para o processo.  

O planejamento experimental escolhido foi o fatorial 2
3
. Inicialmente, o 

intervalo de valores destas variáveis foram: concentração de corante variando entre 50 e 

200 ppm, a concentração de tensoativo entre 130 e 650 ppm e a temperatura entre 30 e 

50 °C. Os onze pontos experimentais executados neste planejamento são apresentados 

na Tabela 4.1. A Figura 4.1 ilustra as etapas envolvidas para remoção do corante DY27.  

Tabela 4.1 - Pontos experimentais executados no planejamento fatorial 2
3
. 

Amostra 

Concentração 

de tensoativo 

(ppm) 

Temperatura 

(°C) 

Concentração 

de corante 

(ppm) 

Remoção 

(%) 

1 130 30 50 11,71 

2 130 30 200 7,50 

3 650 30 50 81,13 

4 650 30 200 89,94 

5 130 50 50 63,33 

6 130 50 200 6,20 

7 650 50 50 75,55 

8 650 50 200 89,50 

9 390 40 125 82,47 

10 390 40 125 82,12 

11 390 40 125 82,51 

Fonte: o Autor. 
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Figura 4.1 - Etapas envolvidas na remoção do corante DY27. Proveta 1 – solução de 

DY27 e tensoativo, proveta 2 – cálcio é adicionado e se formam os flocos, proveta 3 – 

efluente tratado após remoção dos flocos por filtração. 

 

Fonte: o Autor. 

Com os resultados obtidos, a superfície de contorno da Figura 4.2 foi gerada, 

mostrando a relação da eficiência de remoção de corante com as concentrações de 

tensoativo e corante. Para verificar o efeito da etapa de filtração na remoção de corante 

foram preparadas soluções do corante e, sem submetê-las ao tratamento com a 

floculação iônica, observou-se que a remoção de corante devido à filtração foi de 4%. 
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Figura 4.2 - Superfície de contorno mostrando a eficiência de remoção de corante para 

diferentes concentrações de tensoativo e corante. 

 

Fonte: o Autor. 

A Figura 4.2 mostra que na região onde a concentração de tensoativo é elevada a 

eficiência de remoção de corante é alta, observando-se este comportamento para 

qualquer concentração de corante.  

A Figura 4.3 apresenta a superfície de contorno que relaciona a eficiência de 

remoção com a temperatura e a concentração de corante. No geral, a remoção de corante 

foi satisfatória, pois todos os valores obtidos encontram-se no intervalo de remoção que 

varia de 60% a 80%. 
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Figura 4.3 - Superfície de contorno mostrando a eficiência de remoção de corante para 

diferentes temperaturas e concentrações de DY27. 

 

Fonte: o Autor. 

A Figura 4.3 mostra que a eficiência de remoção de corante permanece quase 

constante (variando entre 60-80%). Além disso, pode-se observar que a adsorção foi 

desfavorecida quando se utilizou concentrações de corante altas combinadas com 

temperaturas elevadas. Isto ocorre devido à grande quantidade de corante disponível 

para ser removida. 

A eficiência de remoção com relação à temperatura e a concentração de 

tensoativo são apresentadas na Figura 4.4. É possível notar que a combinação da 

concentração de tensoativo e temperatura são fundamentais para se obter um processo 

eficiente, pois são encontradas regiões em que a eficiência de remoção alcançou 20% e 

em outras, a remoção aproximou-se dos 100%.  

Analisando a Figura 4.4 com relação à temperatura pode-se notar sua menor 

influência no processo. Mesmo para uma faixa de trabalho que variou de 30 °C para 50 

°C a eficiência de remoção manteve-se praticamente constante numa concentração de 

tensoativo fixa. 
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Figura 4.4 - Superfície de contorno mostrando a eficiência de remoção de corante para 

diferentes temperaturas e concentrações de tensoativo. 

 

Fonte: o Autor. 

Por outro lado, a concentração de tensoativo mostrou ser uma variável 

significativa para o processo, visto que no intervalo analisado a eficiência de remoção 

de corante foi muito pobre para concentrações de tensoativo baixas e em concentrações 

altas a remoção de corante foi elevada.  

Neste planejamento foi observado que a maior eficiência de remoção de corante 

alcançou 90% utilizando uma concentração de tensoativo de 650 ppm, temperatura de  

30 °C e concentração de corante de 200 ppm. Ainda com base no planejamento, foi 

realizada uma análise utilizando o Diagrama de Pareto para determinar as variáveis 

significativas do processo, conforme apresenta a Figura 4.5. Este diagrama foi obtido 

em nível de confiança de 95%.  
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Figura 4.5 - Diagrama de Pareto para avaliar as variáveis significativas do processo. 

 

Fonte: o Autor. 

De acordo com o diagrama de Pareto, em 95% de confiança, a variável com 

maior influência na remoção é a concentração de tensoativo. O efeito descrito no 

diagrama para tal variável é diretamente proporcional à resposta. Neste caso, um 

aumento da concentração de tensoativo implicará num aumento da remoção de corante. 

Ainda de acordo com a Figura 4.5, a concentração de corante e a temperatura foram 

variáveis pouco significativas para o processo. 

Com o objetivo de verificar se a faixa de trabalho para a concentração de 

tensoativo poderia se estender além daquela estabelecida no planejamento experimental 

apresentado anteriormente, foi realizado um segundo planejamento visando obter uma 

eficiência de remoção de corante que fosse significativamente maior que os 90% obtido 

no primeiro planejamento.  

Dessa forma, um novo intervalo de concentração de tensoativo, bem acima 

daquele executado no primeiro planejamento, foi estabelecido entre 1000 e 1300 ppm. 

As concentrações de corante utilizadas permaneceram numa faixa mais restrita, entre 

100 e 200 ppm, pois de acordo com o diagrama de Pareto (Figura 4.5) esta variável não 

teve efeito significativo no processo. Além disso, o intervalo de temperatura também foi 

utilizado numa faixa mais restrita, fixando-se entre 40 e 55 °C. 

 

-,570157

,6546904

-,70612

-,832624

1,242877

3,655921

p=,05

Efeitos estimados

(1)Corante

(3)Temperatura

1by3

2by3

1by2

(2)Tensoativo



Capítulo 04                                                                                                                       Tese de Doutorado 

82 

 

Tabela 4.2 - Pontos experimentais executados no planejamento fatorial 2
3
, realizado em 

concentrações de tensoativo elevadas. 

Amostra 

Concentração 

de tensoativo 

(ppm) 

Temperatura 

(°C) 

Concentração 

de corante 

(ppm) 

Remoção 

(%) 

1 1000 40 100 93,88 

2 1000 40 200 94,62 

3 1300 40 100 95,44 

4 1300 40 200 95,84 

5 1000 55 100 94,45 

6 1000 55 200 93,04 

7 1300 55 100 90,73 

8 1300 55 200 93,78 

9 1150 47,5 150 94,38 

10 1150 47,5 150 93,41 

11 1150 47,5 150 93,48 

Fonte: o Autor. 

A Figura 4.6 apresenta a superfície de contorno para eficiência de remoção de 

corante em função da concentração de tensoativo e corante inicial. Nota-se na Figura 

4.6 que a eficiência de remoção foi quase a mesma em toda a superfície de contorno 

variando entre 93,0% e 95,0%, independente das concentrações de sabão base e corante 

envolvidas.  
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Figura 4.6 - Superfície de contorno do segundo planejamento mostrando a eficiência de 

remoção de corante para diferentes concentrações de tensoativo e concentração de 

DY27. 

 

Fonte: o Autor. 

A superfície de contorno da Figura 4.6 mostra que a eficiência de remoção de 

corante alcança um valor entre 93% e 95%, o que demonstra um uso excessivo de 

tensoativo sem representar ganho significativo de remoção de corante no processo. 

Dessa forma, considerou-se que os intervalos de concentrações aplicados eram 

suficientes para afirmar que a região ótima de trabalho havia sido obtida para as duas 

variáveis estudadas. 

A superfície de contorno que mostra a eficiência de remoção de corante em 

função da temperatura e concentração inicial de corante para última etapa do 

planejamento é apresentada na Figura 4.7. Percebe-se que a faixa de temperatura e 

concentração de corante aplicada é suficiente para garantir uma boa remoção, porém, 

verifica-se que para temperaturas mais baixas o processo é mais eficiente. 
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Figura 4.7 - Superfície de contorno do segundo planejamento mostrando a eficiência de 

remoção de corante para diferentes temperaturas e concentrações de DY27. 

 

Fonte: o Autor. 

A Figura 4.7 mostra ainda que a influência da concentração inicial de corante é 

menos significativa que a temperatura. Diante disso, nenhum intervalo acima ou abaixo 

daquele utilizado nesta última etapa do planejamento foi executado. 

A superfície de contorno mostrando a eficiência de remoção de corante em 

função da temperatura e da concentração de tensoativo é apresentada na Figura 4.8. 

Nela é possível observar mais uma vez que em temperaturas elevadas e em 

concentrações de tensoativo baixas a remoção de corante se torna menor.  
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Figura 4.8 - Superfície de contorno do segundo planejamento mostrando a eficiência de 

remoção de corante para diferentes temperaturas e concentrações de sabão base. 

 

Fonte: o Autor. 

Durante este novo planejamento ficou claro que a eficiência de remoção de 

corante para diferentes concentrações de tensoativo permaneceu praticamente inalterada 

para concentrações superiores a 650 ppm, pois como visto nas Figuras 4.2 e 4.4 a 

remoção de corante atingiu valores próximos de 90%, enquanto nas Figuras 4.6 e 4.8, 

quando a concentração de tensoativo foi o dobro da citada anteriormente, a remoção de 

corante alcançou 95%, portanto, um aumento pouco relevante para uma variação da 

concentração de tensoativo tão significativa. 

Além disso, como demonstrado no diagrama de Pareto (Figura 4.5), observa-se 

que existe uma menor influência da temperatura e da concentração inicial de corante 

frente à concentração de tensoativo. Portanto, para sequência deste trabalho, foi 

realizado o estudo da eficiência de remoção de corante em função da concentração de 

tensoativo utilizando-se concentrações abaixo de 650 ppm. Mesmo com importância 

menos significativa da temperatura quando comparada a concentração de tensoativo, a 

avaliação do processo em relação à temperatura ainda foi realizada, pois se decidiu por 

uma análise mais detalhada devido, principalmente, a efeitos de solubilização do 

precipitado de tensoativo, que interferiria na eficiência de remoção de corante. 

 

 96

 95 

 94 

 93 

 92 
950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350

Tensoativo (ppm)

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

T
em

p
eratu

ra (°C
)



Capítulo 04                                                                                                                       Tese de Doutorado 

86 

 

4.4.2. Avaliação da velocidade de agitação e tempo de equilíbrio 

Após a determinação das principais variáveis, estudou-se a influência da 

velocidade de agitação e tempo de equilíbrio com o objetivo de verificar as melhores 

condições de processo. Para este estudo, utilizou-se a concentração de tensoativo de 650 

ppm, temperatura 30 °C e tempo de contato entre 5 e 120 minutos. As Figuras 4.9 e 4.10 

apresentam os dados obtidos da remoção de corante em função do tempo de contato e 

da velocidade de agitação, respectivamente. 

Figura 4.9 - Remoção de corante em função do tempo de contato (min), [SB] = 650 

ppm, T = 30 °C. 

 

Fonte: o Autor. 

Na Figura 4.9 observa-se que a remoção de corante é praticamente constante em 

função do tempo, com leve tendência a aumentar, mas com aumento máximo de 

aproximadamente 2% para o intervalo de tempo estudado, dentro de uma eficiência 

média de 93%. Diante disto, pode-se considerar que o equilíbrio é atingido rapidamente. 

Este equilíbrio é instantâneo e supõe-se que ocorre devido à interação intermolecular do 

corante com o tensoativo, através de sua cauda apolar, antes da adição do cálcio para 

formação do floco. Após adicionar o cálcio ao sistema, ele ataca a parte polar do 

tensoativo, formando o floco, arrastando consigo o corante.  
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Figura 4.10 - Remoção de corante em função da agitação (rpm), [SB] = 650 ppm, T = 

30°C, tempo de contato de 5 minutos. 

 

Fonte: o Autor. 

O efeito da velocidade de agitação sobre a eficiência de remoção apresentada na 

Figura 4.10 mostra que esta não interfere na eficiência do processo, mas constatou-se 

que os tamanhos dos flocos, formados nos primeiros segundos após a adição do cálcio, 

reduzem devido à turbulência causada no meio pelo aumento da rotação. Esse resultado 

poderá causar dificuldade em um processo industrial de filtração para remoção dos 

flocos. Neste trabalho, como a etapa de filtração utiliza uma membrana Millipore, 

mesmo em tamanhos pequenos, todos foram removidos. A Figura 4.11 mostra a 

agregação do precipitado em duas velocidades de agitação. 
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Figura 4.11 - Flocos formados numa velocidade de agitação de 300 rpm (esquerda) e de 

50 rpm (direita). 

 

Fonte: o Autor. 

A Figura 4.11 mostra que o sistema quando submetido a uma agitação mais 

forte, os flocos se tornam menores e mais dispersos no sistema. Porém, em velocidades 

menores é possível obter agregados maiores que podem sedimentar, reduzindo a 

quantidade de material removido pelo filtro, aumentando seu uso. 

4.4.3. Efeito da concentração de tensoativo e da temperatura 

Para alcançar as melhores condições de processo, a influência da temperatura e 

concentração de tensoativo foram testadas em amostras de soluções de corante com 

concentrações de 100 ppm e a faixa para concentração de tensoativo entre 220 e 650 

ppm. Estes valores foram estabelecidos em experimentos preliminares que 

demonstraram que a concentração inicial de corante não interferia significativamente na 

eficiência de remoção. No caso da concentração de tensoativo, quando a mesma é 

abaixo da faixa citada a remoção de corante foi desprezível e em concentrações acima 

desta a remoção permaneceu praticamente constante. Fixou-se o intervalo de 

temperatura entre 30° e 70 °C, dividindo em cinco temperaturas diferentes, com o 

objetivo de verificar seu efeito sobre o equilíbrio. A Figura 4.12 apresenta a eficiência 

de remoção de corante para diferentes concentrações de tensoativo e temperaturas.   
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Figura 4.12 - Eficiência de remoção de corante vs. concentração de tensoativo para 

diferentes temperaturas ([DY27] = 100 ppm). 

 

Fonte: o Autor. 

Analisando a Figura 4.12 pode-se observar que a remoção de corante aumenta à 

medida que a concentração de tensoativo aumenta. Em concentrações de tensoativo 

inferiores, na ordem de 200 - 300 ppm, a eficiência de remoção chega a 70% para 

temperatura de 30 °C. Isto acontece, pois nesta região a floculação é baixa devido a 

pouca quantidade de tensoativo, essencial para a formação do floco. Por outro lado, 

quando as concentrações de tensoativo são mais altas, ocorre a formação de uma grande 

quantidade de flocos, o que permite uma remoção maior de corante. Nas concentrações 

de tensoativo a partir de 500 ppm a remoção de corante alcançou 90%, permanecendo 

praticamente constante. Outra característica do processo é que, para uma mesma 

concentração de tensoativo, um aumento de temperatura interfere no processo, causando 

uma diminuição da remoção de corante. Resolveu-se confirmar esse dado utilizando o 

hexadecanoato de sódio e o dodecanoato de sódio puros, cujos resultados são 

apresentados nas Figuras 4.13 e 4.14.  
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Figura 4.13 - Remoção de corante para o hexadecanoato de sódio em diferentes 

temperaturas. 

 

Fonte: o Autor. 

Figura 4.14 - Remoção de corante para o dodecanoato de sódio em diferentes 

temperaturas. 

 

Fonte: o Autor. 

Observa-se nas Figuras 4.13 e 4.14 que o comportamento da eficiência de 

remoção de corante em relação à temperatura é idêntico aquele ao se utilizar o sabão 
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base, ocorrendo uma diminuição na remoção. A queda na eficiência de remoção de 

corante é atribuída a uma maior solubilidade tanto do hexadecanoato de sódio quanto do 

dodecanoato de sódio em temperaturas elevadas e, consequentemente, isto afetará o 

processo ao usar o sabão base, pois estes tensoativos fazem parte de sua composição.  

Outro parâmetro importante na floculação é a concentração residual de cálcio, 

responsável pela transformação da micela tensoativo/corante em floco. A quantidade de 

cálcio presente no floco é praticamente a mesma em todas as temperaturas avaliadas, 

mostrando uma relação Ca
2+

/Tensoativo constante, sendo de 0,337 +/- 0,007 mg/mg. 

Para alcançar melhores resultados de remoção, o processo foi aplicado em 

correntes cruzadas. O filtrado obtido a partir da primeira etapa de remoção foi 

submetido novamente ao processo com alimentação de tensoativo de 650 ppm, em 

seguida o filtrado do segundo estágio também foi submetido a uma nova etapa de 

remoção utilizando 650 ppm de tensoativo, sendo, portanto, realizada três etapas de 

tratamento. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Resultados para remoção de corante em correntes cruzadas 

 1º estágio 2º estágio 3º estágio 

Remoção 94,22% 69,94% 61,32% 

Concentração de corante 

residual (ppm) 
5,78 1,74 0,67 

Fonte: o Autor. 

Observa-se da Tabela 4.3 que a remoção de corante depois de três etapas de 

tratamento é quase 100%. No primeiro estágio a eficiência de remoção é bem superior 

as demais etapas, sendo reduzido para 69,94% e 61,32% no segundo e terceiro estágio, 

respectivamente. A aplicação do tratamento utilizando correntes cruzadas é viável 

quando se pretende reduzir ao máximo a concentração de corante, porém a corrente 

residual do processo apresenta grande quantidade de cálcio, restando, em média, uma 

concentração de 295 ppm.  

4.4.4. Efeito do pH 

O pH foi avaliado a partir de 7 até 13, pois em observações visuais notou-se que 

abaixo de 7 o meio tornava-se turvo, como mostra a Figura 4.15, indicando a formação 

de uma emulsão óleo em água. Este fato ocorre devido ao tensoativo retornar a seu 
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respectivo ácido graxo pelo abaixamento do pH, tornando improvável a formação de 

flocos devido à ausência do ânion carboxilado, inviabilizando assim o processo.  

Figura 4.15 - Solução de corante (100 ppm) contendo tensoativo (390 ppm) em pH 7 

(esquerda) e sem ajuste de pH (direita). 

 

Fonte: o Autor. 

Durante os experimentos foi verificado que sem ajuste do pH as amostras 

apresentaram pH natural entre 9,1 – 9,3, que corresponde ao pH resultante das reações 

de ácidos graxos, pKa aproximadamente 9, com bases fortes. As Figura 4.16 e 4.17 

mostram o efeito da variação do pH na eficiência de remoção de corante na presença e 

na ausência de tensoativo, respectivamente. 
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Figura 4.16 - Eficiência de remoção de corante para diferentes concentrações de 

tensoativo (ppm) em função do pH. 

 

Fonte: o Autor. 

Figura 4.17 - Eficiência de remoção de corante para diferentes concentrações de cálcio 

(ppm), correspondente às usadas nos dados da Figura 4.16, em função do pH. 

 

Fonte: o Autor. 

A Figura 4.16 mostra que na faixa de pH entre 9 e 12 os melhores resultados são 

obtidos. Para pH 11, concentração de tensoativo 650 ppm e cálcio 325 ppm, a remoção 
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de corante alcançou 97,58%, um aumento de 7% em relação ao experimento sob as 

mesmas condições sem ajustar pH. Porém, em pH = 10, o consumo de álcali é menor e 

consegue-se obter remoções próximas aquelas em pH = 11 em todas as concentrações 

de tensoativo utilizadas, mostrando ser uma boa opção trabalhar em pH = 10. A 

remoção de corante em pH 7 e 8, utilizando tensoativo foi reduzida chegando a uma 

eficiência de 29,85%, pois nesta faixa o ácido adicionado para diminuir o pH da solução 

reage com o tensoativo fazendo-o retornar ao seu respectivo ácido graxo, prejudicando a 

formação dos flocos. Em pH 13 a remoção diminuiu, devido ao efeito da interação do 

cálcio com a hidroxila, que termina por competir com o ânion do tensoativo,  inibindo, 

assim, a formação do floco. 

Com o objetivo de verificar se ocorria a remoção de corante quando somente o 

cálcio estivesse presente no meio, algumas amostras foram preparadas sem tensoativo e 

avaliou-se sua eficiência na remoção do corante. A Figura 4.17 mostra este estudo, e a 

remoção do corante, neste caso, foi pequena, em média 10 %. Essa remoção pode estar 

relacionada com alguma adsorção do corante ao precipitado do cálcio formado, seja sob 

a forma de hidróxido ou mesmo de carbonato oriundo da aeração realizada durante a 

agitação, isto mostra que a remoção de corante é fraca sem a presença de tensoativo no 

meio. 

4.4.5. Avaliação da presença de eletrólitos 

A avaliação do efeito da adição de eletrólitos é muito importante, pois os 

tensoativos aniônicos sofrem alterações físico-químicas quando eletrólitos estão 

presentes no meio e os eletrólitos estão presentes em concentrações elevadas em 

tingimentos com corantes diretos. A Figura 4.18 mostra a eficiência de remoção do 

corante em função da concentração de tensoativo e de cloreto de sódio, sem ajuste de 

pH e com concentração de cálcio correspondente à metade da concentração de 

tensoativo. 
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Figura 4.18 - Remoção de corante em função da concentração de tensoativo para 

diferentes concentrações de NaCl, sem ajuste de pH e com concentração de cálcio 

correspondente a metade da concentração de tensoativo. 

 

Fonte: o Autor.  

Através da Figura 4.18, observa-se que a presença de eletrólitos leva a 

diminuição da eficiência do processo. Estes resultados mostram que para concentração 

de tensoativo de 650 ppm a remoção máxima foi de 90,64%, 68,54% e 60,19% para 

molaridades NaCl de 0,0M, 0,2M e 0,4M, respectivamente. A adição de eletrólitos 

reduziu a formação dos flocos de tensoativo, pois a tolerância à precipitação aumenta 

quando a concentração de eletrólitos aumenta (STELLNER & SCAMEHORN, 1989; 

NOÏK et al., 1987). A razão para isto é a redução na concentração de monômeros de 

tensoativo aniônico quando NaCl é adicionado (STELLNER & SCAMEHORN, 1989). 

Desse modo, a precipitação do tensoativo diminui, reduzindo a quantidade de floco 

formado e, consequentemente, causa a diminuição da eficiência do processo.  

4.5. Conclusões 

Neste trabalho a floculação iônica de tensoativos aniônicos carboxilados foi 

utilizada para remover o corante Direct Yellow 27 (DY27). Os resultados obtidos 

mostraram que existe uma concentração limite de tensoativo para promover a remoção 

do corante. O tempo de equilíbrio e a velocidade de agitação não tiveram influência 

significativa no processo. A adição de eletrólitos no meio reduz a precipitação, tornando 
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o processo menos eficiente. A faixa de pH adequada para a remoção de corante está 

entre 10 e 11, valores de pH baixos tornam o processo ineficiente. Estes resultados 

mostram que o processo proposto neste trabalho representa uma nova alternativa para a 

remoção de corantes no tratamento de efluentes têxteis. 
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5 REMOÇÃO DO CORANTE REACTIVE BLUE UTILIZANDO A 

FLOCULAÇÃO IÔNICA 

5.1. Introdução 

Muitas das substâncias químicas usadas na produção e no processamento da 

indústria têxtil são altamente tóxicas, podendo-se citar, por exemplo, os corantes, 

que em alguns casos apresentam-se como materiais mutagênicos e cancerígenos 

(HUNGER, 2003). Os corantes são utilizados na etapa de tingimento, que visa dar 

ao substrato têxtil sua cor, e é nesta etapa que a indústria consome grande parte da 

água utilizada em seus processos, sendo a taxa média de uso de água de 40 

m
3
/tonelada de produto (SINCERO & SINCERO, 2003). Além disso, as estações de 

tratamento de efluentes convencionais removem apenas 20-30% da cor associada 

aos corantes sintéticos (JUDD & JEFFERSON, 2003), portanto o desenvolvimento 

de processos eficientes para o tratamento do efluente têxtil é muito importante.  

Os corantes têxteis podem ser divididos em diferentes classes, entre elas a 

dos corantes reativos, que se diferenciam dos demais por formarem uma ligação 

covalente com o substrato e são normalmente aplicados no tingimento de algodão. 

Entretanto, existem algumas desvantagens associadas aos corantes reativos, como: 

uso de elevadas concentrações de eletrólitos no tingimento (MUGHAL et al., 2013) 

e a presença de corantes não fixados ao substrato, devido à fixação de corante 

reativo ao tecido estar em torno de 60 – 90% (SNOWDEN-SWAN, 1995). Além 

disso, estes corantes apresentam resistência a luz e agentes oxidantes sendo, 

portanto, difíceis de degradar uma vez liberados nos sistemas aquáticos 

(SIDDIQUE et al., 2014). 

Os tensoativos são substâncias muito utilizadas em processos de separação, 

inclusive no tratamento de efluentes têxteis. Neste trabalho, a utilização de 

tensoativos aniônicos foi avaliada como alternativa na remoção de corante do 

efluente têxtil. A presença de tensoativos aniônicos permite sua interação com o 

corante presente no efluente, e a adição de metais multivalentes, como o íon cálcio 

(Ca
2+

), promove a formação de um floco insolúvel (tensoativo de cálcio) que 

mantém a interação do tensoativo com o corante. Dessa forma, uma segunda etapa 

de tratamento para separar o floco do efluente permite a remoção do corante, 

fornecendo um efluente com menor carga de corante. 
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Neste trabalho foi utilizado um tensoativo aniônico biodegradável, obtido a 

partir de materiais naturais (óleo de coco e sebo bovino) para o tratamento de 

efluente têxtil sintético contendo o corante Reactive Blue como poluente modelo, 

aplicando a floculação iônica. A eficiência de remoção do corante foi avaliada em 

função de fatores, como: concentração de tensoativo, temperatura, tempo de 

equilíbrio, velocidade de agitação, pH e concentração de eletrólitos.  

5.2. Materiais 

O tensoativo utilizado neste trabalho foi o sabão base (massa molar média = 289 

g/mol, c.m.c. = 0,0063M ou 1820,7 ppm) que consiste de uma mistura de tensoativos 

carboxilados de diferentes comprimentos de cadeias alquilícas lineares. O corante 

Reactive Blue (λmáx = 590 nm) foi obtido da Ciba-Geigy (nome comercial: CIBACRON 

Azul Brilhante W-R 150%). O cálcio utilizado nos experimentos foi obtido de soluções 

de cloreto de cálcio (Marca: CRQ) e as concentrações utilizadas sempre 

corresponderam a metade da concentração de tensoativo aplicada. Nos experimentos 

realizados com o ajuste de pH, foram utilizadas soluções de ácido clorídrico (Marca: 

Vetec) e hidróxido de sódio (Marca: NEON). O estudo do processo na presença de 

eletrólitos foi realizado aplicando cloreto de sódio (Marca: Anidrol) de grau analítico. 

5.3. Métodos 

5.3.1. Efeito da concentração de tensoativo e temperatura 

As amostras de efluente sintético foram preparadas de modo que a concentração 

de corante fosse de 50 ppm num volume de 100 mL. Após esta etapa, as amostras foram 

levadas para um banho termostático (Koehler Instrument Company, Inc, USA) 

equipado com agitador para que o tensoativo fosse dissolvido sob forte agitação (>700 

rpm). As concentrações de tensoativo usadas foram entre 390 – 1300 ppm. Com a 

temperatura do banho já controlada nas temperaturas entre 30 – 50 °C, a solução de 

cálcio foi adicionada ao efluente de modo que sua concentração fosse metade daquela 

de tensoativo. Em seguida, o meio foi homogeneizado sob uma velocidade de agitação 

de 100 rpm durante 3 minutos visando promover o contato do cálcio com o tensoativo 

para formar o floco e, depois, sob agitação de 50 rpm por 2 minutos para que as 

partículas insolúveis se agregassem.  
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A separação do floco foi realizada por meio de filtração utilizando membrana 

Millipore de 0,7 μm. A concentração de corante no filtrado foi determinada em 

espectrofotômetro de absorção molecular (Varian Analytical Instruments, Cary 50 

Conc, USA), e a eficiência de remoção de corante foi calculada através da equação 5.1. 

, ,

,

% 100
RB inicial RB diluída

RB inicial

C C
Eficiência

C


   (5.1) 

Onde CRB,inicial e CRB, diluída são as concentrações de Reactive Blue inicial e final, 

respectivamente.  

5.3.2. Avaliação da velocidade de agitação e tempo de equilíbrio 

Para verificar o efeito da velocidade de agitação e tempo de equilíbrio da 

adsorção do corante, foi adotado o mesmo procedimento descrito na seção 5.3.1, 

mantendo-se constantes a concentração de tensoativo e temperatura em 650 ppm e 30 

°C, respectivamente. O controle da velocidade de agitação se deu nas duas etapas: a 

rápida e a lenta. A velocidade de agitação rápida foi avaliada em 100, 200, 300, 400 e 

500 rpm enquanto a agitação lenta era a metade do valor correspondente a agitação 

rápida para promover a formação de flocos maiores. 

A avaliação do tempo de equilíbrio foi efetuada para definir qual o melhor 

tempo de coleta da amostra. O tempo de contato foi medido assim que a agitação lenta 

era cessada. Foram avaliados tempos entre 5 e 150 minutos. 

5.3.3. Avaliação da presença de eletrólitos 

Os experimentos para avaliar o efeito da concentração de eletrólitos foi realizado 

utilizando solução de NaCl, seguindo a mesma metodologia empregada no item 5.3.1.. 

As concentrações de tensoativo utilizadas foram de 390 – 1300 ppm e as concentrações 

de NaCl foram de 0,0, 0,2 e 0,4 M. A temperatura foi mantida em 30 °C e as 

velocidades de agitação rápida e lenta foram de 100 e 50 rpm, respectivamente. As 

amostras foram coletadas após cinco minutos de contato. 

5.3.4. Avaliação do pH 

A avaliação do pH foi realizada seguindo a metodologia descrita no item 5.3.1, 

porém o ajuste de pH efetuou-se antes da adição do cálcio. A eficiência do processo foi 
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avaliada no intervalo de pH entre 7 e 13 para as concentrações de tensoativo de 1040, 

1170 e 1300 ppm.  

5.3.5. Avaliação do TOC 

A avaliação do carbono orgânico total (TOC) foi realizada com o objetivo de 

determinar a concentração residual de tensoativo após o tratamento do efluente. 

Entretanto, só foi possível realizar esta análise utilizando uma solução de tensoativo, 

sem a presença de corante, que poderia interferir na solubilidade do tensoativo de cálcio 

e alterar os resultados de TOC. 

 As soluções de tensoativo foram preparadas em concentração de 1300 ppm, que 

corresponde a maior concentração utilizada neste estudo. Adotou-se este valor, pois se 

supõe que ele fornecerá a maior concentração residual de tensoativo, caso não seja 

verificada a completa reação do tensoativo com o cálcio. Foram realizados 

experimentos em todas as temperaturas aplicadas no estudo da remoção do corante. 

Todas as amostras foram filtradas para remover o floco formado da reação do 

tensoativo com o cálcio e o filtrado foi diluído (1:10) para reduzir a concentração de 

cálcio de forma a evitar danos ao equipamento. As análises foram feitas em Analisador 

de Carbono Orgânico Total (Marca: Shimadzu, modelo: TOC-V CPH), utilizando 

oxigênio analítico como gás. 

5.4. Resultados e discussões 

5.4.1. Efeito da concentração de tensoativo e temperatura 

Com o objetivo de determinar as melhores condições de processo foram 

avaliados o efeito da concentração de tensoativo e da temperatura, mantendo-se 

constante a concentração inicial de corante em 50 ppm. Utilizou-se concentrações de 

tensoativo na faixa entre 390 – 1300 ppm e temperaturas entre 30 e 50 °C. A faixa de 

trabalho para concentração de tensoativo foi obtida em experimentos preliminares, que 

demonstraram uma eficiência de remoção desprezível, abaixo de 390 ppm, e uma 

remoção praticamente constante acima de 1300 ppm, que resultou apenas em maiores 

quantidades de tensoativo sem ganhos significativos para eficiência do processo. Em 

relação à temperatura, foi estabelecido um máximo de 50 °C, pois se verificou no 

intervalo de 30 a 50 °C que à medida que a temperatura aumentava a remoção diminuía, 

portanto foi desnecessário o estudo em temperaturas mais altas. A Figura 5.1 mostra o 
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floco do tensoativo com o corante adsorvido e a Figura 5.2 mostra a relação da 

eficiência de remoção com a concentração de tensoativo e a temperatura. Levando-se 

em consideração apenas o efeito da etapa de filtração sob a solução de corante, 

observou-se uma remoção de 4% devido a retenção do corante na membrana Millipore. 

Figura 5.1 - Corante adsorvido na superfície do floco do tensoativo. 

 

Fonte: o Autor. 

Figura 5.2 - Remoção de RB em função da concentração de tensoativo e temperatura. 

 

Fonte: o Autor. 

De acordo com a Figura 5.2 pode-se notar que a eficiência de remoção depende 

da concentração de tensoativo e da temperatura. Em relação à concentração de 

tensoativo, observou-se que à medida que ela aumenta a eficiência de remoção também 
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aumenta, sendo consequência da formação de um maior número de flocos de tensoativo, 

o que proporciona maior remoção de corante. O processo também sofre influência da 

temperatura, mostrando uma diminuição da eficiência de remoção quando a temperatura 

aumenta. Isto está relacionado ao aumento da solubilidade do tensoativo em 

temperaturas mais altas, prejudicando a formação do floco. O melhor resultado obtido 

da combinação concentração de tensoativo e temperatura foi utilizando 1300 ppm de 

tensoativo a 30 °C, alcançando 85,78% de remoção. Portanto, o processo mostra-se 

eficiente na temperatura ambiente. 

Os dados obtidos da remoção de corante em função da concentração de 

tensoativo e temperatura foram avaliados estatisticamente para obter um modelo que 

representasse os pontos experimentais. Nesta avaliação dois modelos foram 

comparados: o linear e o quadrático. A Figura 5.3 apresenta a superfície de resposta 

obtida para o modelo linear. 

Figura 5.3 - Superfície de resposta obtida pelo modelo linear. Remoção em função da 

temperatura (°C) e concentração de tensoativo (ppm). 

 

Fonte: o Autor. 

A equação 5.2 foi obtida para este modelo, que representa a remoção de corante 

em função da concentração de tensoativo e temperatura. 

% 42,0962 0,0733 [ ] 1,4199remoção SB T      (5.2) 

Onde [SB] é a concentração de sabão base em ppm e T é a temperatura em °C. 
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A superfície de resposta correspondente ao modelo quadrático é representada na 

Figura 5.4. 

Figura 5.4 - Superfície de resposta obtida pelo modelo quadrático. Remoção em função 

da temperatura (°C) e concentração de tensoativo (ppm). 

 

Fonte: o Autor. 

A equação 5.3 foi obtida para o modelo quadrático.  

5 2

2

% 29,3686 0,1455 [ ] 0,86 3,7012 10 [ ]

0,0002 [ ] 0,026

remoção SB T SB

SB T T

         

   
 (5.3) 

O comparativo entre os modelos foi realizado através da análise dos resíduos e 

do valor do coeficiente de determinação. Os coeficientes de determinação para o 

modelo linear e quadrático foram 0,9828 e 0,9910, respectivamente. Portanto, estes 

valores mostram que os dois modelos são adequados para descrever os dados 

experimentais. Para definir o mais adequado, uma análise dos resíduos de cada modelo 

é apresentada nas Figuras 5.5 e 5.6. 
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Figura 5.5 - Resíduos versus valores preditos para o modelo linear. 

 

Fonte: o Autor. 

Figura 5.6 - Resíduos versus valores preditos para o modelo quadrático. 

 

Fonte: o Autor. 

Analisando as Figuras 5.5 e 5.6 observa-se que os dois modelos apresentam a 

distribuição dos resíduos praticamente iguais. Porém, no modelo quadrático 92,5% dos 

dados preditos possuem resíduo entre -5 e 5, enquanto no modelo linear este valor é 
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somente de 65,0%. O modelo quadrático foi um pouco melhor que o linear em termos 

de resíduo e do coeficiente de determinação. Portanto, apesar dos resultados dos dois 

modelos serem bem próximos, o modelo quadrático é o mais recomendado. 

5.4.2. Avaliação do tempo de equilíbrio e velocidade de agitação 

A avaliação do tempo de equilíbrio foi realizada com o objetivo de verificar qual 

seria o melhor tempo para coleta da amostra. Os resultados obtidos são apresentados na 

Figura 5.7. 

Figura 5.7 - Remoção de corante em função do tempo de contato, [SB] = 650 ppm, T = 

30 °C e concentração de corante de 50 ppm. 

 

Fonte: o Autor. 

A Figura 5.7 mostra que o tempo de contato influencia no resultado do processo. 

A remoção de corante foi de 39,65% e 21,48% para os tempos de contato de 5 e 150 

minutos, respectivamente. Isto mostra que o corante Reactive Blue possui uma afinidade 

com a água, que dificulta sua fixação na superfície do adsorvente, ocasionando uma 

diminuição da remoção em tempos longos, até alcançar o equilíbrio em 90 minutos. 

Este comportamento é diferente daquele observado para o Direct Yellow 27, que se 

mostrou independente do tempo de contato em relação à remoção. 
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A avaliação da velocidade de agitação foi realizada para verificar seu efeito 

sobre a eficiência do processo. A Figura 5.8 mostra a relação entre a remoção do 

corante com a velocidade de agitação. 

Figura 5.8 - Remoção do Reactive Blue em função da velocidade de agitação, [SB] = 

650 ppm, T = 30 °C e concentração de corante de 50 ppm. 

 

Fonte: o Autor. 

A Figura 5.8 mostra que a velocidade de agitação não interfere na eficiência de 

remoção do corante, visto que ela permaneceu constante para as velocidades avaliadas. 

Portanto, o valor da velocidade de agitação utilizado nas outras etapas deste trabalho 

foram mantidas em 100 rpm, pois velocidades maiores são desnecessárias. O mesmo 

estudo quando realizado para o Direct Yellow 27 mostrou comportamento idêntico da 

remoção, podendo-se afirmar que o processo é caracterizado por ser independente da 

velocidade de agitação.  

5.4.3. Efeito do pH 

O efeito do pH foi avaliado devido à estabilidade do tensoativo aniônico ser 

afetada quando o pH varia (MYERS, 2006). A faixa de pH avaliada foi compreendida 

entre 7 e 13. Os resultados de remoção obtidos para diferentes valores de pH são 

apresentados na Figura 5.9 em diferentes concentrações de tensoativo. 
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Figura 5.9 - Remoção de Reactive Blue em função do pH para diferentes concentrações 

de tensoativo, T = 30 °C, concentração de corante 50 ppm e velocidade de agitação de 

100 rpm. 

 

Fonte: o Autor. 

A Figura 5.9 mostra que a remoção de corante é afetada pelo pH, estando este 

comportamento relacionado com a estabilidade do tensoativo. As amostras de efluente 

sintético foram preparadas numa concentração de corante fixa, e após a etapa de 

dissolução do tensoativo, apresentaram pH entre 10,4 – 10,6. Portanto, os experimentos 

na faixa de pH entre 7 – 10 tiveram seu valor ajustado pela adição de uma solução de 

ácido clorídrico, que reagiu com o tensoativo, tornando-o um ácido graxo. 

Consequentemente, ao misturar o cálcio para formar o floco de tensoativo, uma menor 

quantidade de tensoativo estava disponível, o que impediu a formação de uma maior 

quantidade de flocos, reduzindo deste modo à remoção de corante. Em pH elevado 

(>11) a remoção do processo manteve-se alta, alcançando um máximo de 86,56% em 

pH 12 e concentração de tensoativo de 1300 ppm. Este resultado mostra que, no caso do 

Reactive Blue, o ajuste do pH para um valor maior do que aquele encontrado após a 

dissolução do tensoativo não irá causar ganhos significativos de remoção de corante, 

pois sem a correção do pH a remoção de corante foi de 85,78% aplicando 1300 ppm. 

Para um valor de pH constante, a tendência de que quanto maior a concentração 

de tensoativo maior a eficiência de remoção foi seguida. Somente para pH 7 e 10 alguns 

pontos se sobrepõem, mas não invalidam a tendência citada anteriormente. 

7 8 9 10 11 12 13

0

20

40

60

80

 

 

 [SB] = 1040 ppm

 [SB] = 1170 ppm

 [SB] = 1300 ppm

E
fi

ci
ên

ci
a 

d
e 

re
m

o
çã

o
 (

%
)

pH



Capítulo 05                                                                                                                       Tese de Doutorado 

111 

 

5.4.4. Efeito da concentração de NaCl 

O efeito da concentração de NaCl foi estudado utilizando duas molaridades 

diferentes para o NaCl (0,2 e 0,4 M). A avaliação da presença de íons sódio e cloreto no 

efluente têxtil são importantes, pois estes estão presentes nos efluentes reais 

(NIEBISCH et al., 2010; VERMA et al., 2012). A Figura 5.10 apresenta uma amostra 

após o tratamento com tensoativo na presença de NaCl e os resultados obtidos são 

apresentados na Figura 5.11 nas diferentes concentrações de tensoativo utilizadas (390 – 

1300 ppm). 

Figura 5.10 - Amostra do efluente sintético contendo NaCl (1) tratado com o floco do 

tensoativo (2) e depois de filtrado (3). 

 

                             (1)                              (2)                               (3)               

Fonte: o Autor. 
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Figura 5.11 - Remoção de corante RB de efluentes para diferentes concentrações de 

tensoativo e NaCl. 

 

Fonte: o Autor. 

A Figura 5.11 mostra que a presença de eletrólitos reduz a remoção de corante, 

sendo observado que quanto maior a concentração de eletrólitos menor será a remoção. 

Na concentração de tensoativo de 1300 ppm a remoção foi de 85,78%, 81,19% e 

69,71% para concentrações de NaCl de 0,0M, 0,2M e 0,4M, respectivamente. Isto 

ocorre, pois, como demonstrado nos trabalhos de STELLNER & SCAMEHORN (1989) 

e NOÏK et al. (1987), a presença de eletrólitos aumenta a tolerância do tensoativo ao 

cálcio. Além disso, a adição de sais diminui a c.m.c. promovendo a formação de micelas 

que podem atrair o cálcio (NOÏK et al., 1987). Com a elevada concentração de 

eletrólitos em solução, a dissociação do tensoativo é desfavorecida, reduzindo a 

disponibilidade de tensoativo que reagiria com o cálcio para formar o floco. 

5.4.5. Determinação dos parâmetros termodinâmicos 

A partir dos dados da concentração de corante na fase aquosa e de tensoativo 

utilizado nas amostras, um balanço de massas foi realizado para obter o valor da 

capacidade de adsorção do floco de tensoativo. Foi considerado que todo tensoativo 

reage com o cálcio, tornando-se disponível para remover o corante. Para afirmar esta 

suposição, foram avaliados sistemas contendo apenas tensoativo e cálcio, que após a 

reação destes apresentaram uma remoção de TOC de 98%, indicando que todo 
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tensoativo havia reagido. Com estes dados, o cálculo dos parâmetros termodinâmicos: 

energia de Gibbs (∆G°), entropia (∆S°) e entalpia (∆H°) foram efetuadas aplicando as 

equações 3.10 e 3.11. A Tabela 5.1 apresenta os valores de entalpia e entropia obtidos e 

a Tabela 5.2, os valores da energia de Gibbs. Os gráficos utilizados para determinar 

estes valores estão apresentados no Anexo. 

Tabela 5.1 - Entalpia e entropia do processo para concentrações de tensoativo variando 

de 390 – 1300 ppm. 

Concentração de SB (ppm) ∆H° (kJ/mol) ∆S° (kJ/mol.K) 

390 -79,27 -0,27 

520 -71,80 -0,24 

650 -60,39 -0,20 

780 -59,68 -0,19 

910 -59,14 -0,18 

1040 -60,91 -0,19 

1170 -51,43 -0,16 

1300 -53,44 -0,16 

Fonte: o Autor. 

Tabela 5.2 - Energia de Gibbs (kJ/mol) do processo para diferentes temperaturas e 

concentrações de SB. 

Concentração de SB (ppm) 
Temperatura (°C) 

30 35 40 45 50 

390 2,98 4,34 5,69 7,05 8,41 

520 1,51 2,72 3,93 5,13 6,34 

650 0,10 1,09 2,09 3,08 4,08 

780 -1,64 -0,68 0,28 1,23 2,20 

910 -2,54 -1,61 -0,67 0,26 1,20 

1040 -3,48 -2,54 -1,59 -0,64 0,30 

1170 -3,88 -3,10 -2,32 -1,53 -0,75 

1300 -4,68 -3,87 -3,07 -2,26 -1,46 

Fonte: o Autor. 

A Tabela 5.1 mostra que os valores de entalpia e entropia diminuem durante o 

processo. O fato de a entalpia ser negativa indica que a adsorção do corante sobre o 

tensoativo tem caráter exotérmico, portanto é de se esperar que a eficiência do processo 
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diminua com o aumento da temperatura. A diminuição da entropia indica a redução da 

aleatoriedade durante o processo, sendo decorrência do fato das moléculas de corante 

estar organizadas de modo menos aleatório após serem adsorvidas. Todos estes 

resultados estão em conformidade com o que a teoria da termodinâmica de adsorção 

prevê, ambos ∆H° e ∆S° devem ser negativos (RUTHVEN, 1984). Na Tabela 5.2 os 

valores positivos da energia de Gibbs em baixas concentrações de tensoativo e elevadas 

temperaturas mostram a natureza não espontânea no processo nessas condições, 

enquanto em condições diferentes e a partir de 780 ppm de tensoativo a energia de 

Gibbs é negativa, mostrando que o processo é espontâneo. 

5.4. Conclusões 

Neste trabalho foi aplicada a floculação iônica do sabão base utilizando o íon 

cálcio para o tratamento de efluente têxtil sintético contendo o corante Reactive Blue. 

As principais conclusões obtidas são: 

 A remoção de corante depende de fatores como concentração de tensoativo e 

eletrólitos, temperatura, pH e tempo de equilíbrio; 

 Os dados de remoção de corante em função da concentração de tensoativo e 

temperatura foram bem descritos pelo modelo quadrático; 

 A remoção de corante está relacionada ao tempo de equilíbrio, mostrando que o 

equilíbrio é estabelecido em 90 minutos de operação; 

 Os valores negativos da variação de entalpia e entropia caracterizam um 

processo exotérmico com redução da aleatoriedade durante a adsorção. 

 A floculação iônica mostrou ser eficiente na remoção do corante reativo do 

efluente sintético alcançando uma remoção de 86,56%. 
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6 ADSORÇÃO DO CORANTE DIRECT YELLOW 27 EM TENSOATIVOS 

DE CÁLCIO: CINÉTICA, MECANISMO E EQUILÍBRIO 

6.1. Introdução 

Grande parte da poluição existente nos corpos d’água é resultante da ação 

humana, podendo citar como exemplo as descargas industriais de substâncias químicas, 

que ocasionam sérios problemas de saúde. Um dos principais setores industriais 

responsáveis pela geração de efluentes é o setor têxtil, cujo efluente do banho de 

tingimento é caracterizado por grandes volumes e elevada carga de poluentes, contendo 

metais pesados, compostos aromáticos, hidrocarbonetos halogenados, tensoativos, 

antiespumantes, sais de sódio e corante não fixado ao material têxtil (SNOWDEN-

SWAN, 1995). Os corantes são substâncias tóxicas com mutagenicidade e 

cancenogenicidade reconhecidas, além de provocarem reações alérgicas na pele 

(HUNGER, 2003). Os corantes azo, que apresentam o grupo –N=N–, são exemplo de 

moléculas que não são decompostas sob luz solar e energia radiante devido a sua 

estabilidade à luz (LAU et al., 2014) e a ligação azo é responsável pela resistência ao 

ataque bacteriano (NAWAZ & AHSAN, 2014). Portanto, é muito importante que o 

tratamento do efluente seja eficaz na remoção destes poluentes, e isto tem levado muitos 

pesquisadores a desenvolver novos processos de tratamento. 

Dentre os métodos que estão sendo estudados para o tratamento de efluentes, 

podem ser citados: coagulação-floculação (ALBUQUERQUE et al., 2013), processos 

oxidativos avançados (KARTHIKEYAN et al., 2011), aplicação de tensoativos (MELO 

et al., 2014), filtração (GOZÁLVEZ-ZAFRILLA et al., 2008) e adsorção. Neste último, 

diversos tipos de adsorventes já foram estudados, como: sílica (ANDRZEJEWSKA et 

al., 2007), alumina (ADAK et al., 2005) e zeólitas (ALVER & METIN, 2012). Os 

processos que envolvem a degradação dos corantes azo podem originar aminas 

aromáticas, que são consideradas cancerígenas, pois podem se acumular na cadeia 

alimentar, colocando em risco a saúde humana e o ecossistema (LAU et al., 2014). 

Os tensoativos carboxilados são moléculas que podem ser obtidas através de 

uma reação de saponificação de óleos e gorduras utilizando hidróxido de sódio, e as 

estruturas químicas mais simples consistem de um grupo apolar (geralmente uma cadeia 

linear de carbono saturada) e outro polar (proveniente de ácidos graxos). Estes 

tensoativos, na presença de cálcio, reagem para formar sais de baixa solubilidade em 

água, produzindo depósitos espumosos (MYERS, 2006). Na maioria dos sistemas 
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contendo contra-íons divalentes, a temperatura de Kraft é muito maior do que em 

sistemas com íons monovalentes e, no caso dos tensoativos carboxilados, esta 

temperatura é superior a 100 °C, tornando não atrativo o estudo destes tensoativos em 

meio aquoso (ZAPF et al., 2003). Porém, os tensoativos de cálcio, devido à 

insolubilidade e a presença de um grupo apolar, tornam-se uma superfície adsorvente 

capaz de atrair compostos orgânicos presentes em sistemas aquosos. 

Neste trabalho, um efluente têxtil sintético contendo o corante Direct Yellow 27 

foi tratado utilizando adsorção em tensoativos de cálcio, que foram formados a partir da 

reação do sabão base (uma mistura de tensoativos aniônicos carboxilatos proveniente de 

gordura animal/vegetal) com o cálcio presente em solução. O efeito da concentração de 

tensoativo e da temperatura foi avaliado. Realizou-se, também, o estudo da cinética, 

equilíbrio e mecanismo de adsorção. 

6.2. Materiais e métodos 

6.2.1. Materiais 

O tensoativo utilizado neste trabalho foi o sabão base produzido em laboratório a 

partir de óleo de coco (5%) e sebo bovino (95%). O corante Direct Yellow 27 (massa 

molar = 662,62 g/mol, λmáx = 400 nm) foi obtido da Ciba-Geigy. O cálcio utilizado para 

realizar a precipitação do tensoativo foi obtido através de uma solução de cloreto de 

cálcio (CRQ). Os ensaios foram realizados em banho termostático provido de um 

sistema de agitação (Water Separability Tester, Koehler Instrument Company, Inc, 

USA) e a análise da concentração de corante residual foi feita em espectrofotômetro 

UV-Vis (Varian Analytical Instruments, Cary 50 Conc, USA). 

6.2.2. Métodos 

6.2.2.1. Preparação das amostras 

As amostras foram preparadas em provetas de 100 mL, preenchidas com água 

destilada, onde depois foi adicionado o sabão base. As concentrações de tensoativo 

aplicadas foram entre 290 – 650 ppm, pois abaixo desta faixa a remoção foi muito baixa 

e acima ela praticamente não aumentou. O sistema foi agitado vigorosamente até que 

todo o tensoativo estivesse finamente disperso. Após esta etapa, a solução de cálcio foi 

adicionada e homogeneizada, de forma que a concentração de cálcio sempre fosse 

metade da concentração de tensoativo, para promover sua floculação. Após a formação 
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do floco, o corante foi adicionado de forma que a concentração resultante na amostra 

fosse de 100 ppm. 

6.2.2.2. Estudo cinético 

Para realizar o estudo cinético, as amostras foram coletadas em intervalos de 

tempo de 0,5, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240 e 300 minutos, para determinar a 

concentração residual de corante em cada instante.  

Os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e 

Elovich foram aplicados para tentar descrever os dados experimentais. As equações 

linearizadas para os três modelos são dados pelas Equações 2.11, 2.14 e 2.21. 

A validade de cada um dos modelos foi avaliada através da função erro, baseado 

no desvio padrão normalizado, dado pela equação 6.1. 

 
2

exp mod exp/
(%) 100

1

q q q
Erro

N

 
  




 

(6.1) 

Onde qexp e qmod são as capacidades de adsorção experimental e do modelo, 

respectivamente, e N é o número de pontos experimentais. 

6.2.2.3. Estudo do mecanismo de adsorção 

Apesar dos modelos cinéticos serem úteis para descrever a capacidade de 

adsorção em diferentes tempos de operação, eles não são capazes de determinar a etapa 

que controla o processo de adsorção. Para realizar este estudo três modelos foram 

testados: o modelo de difusão inter-partícula, o modelo de difusão intra-partícula e o 

modelo de difusão de Boyd. 

O modelo de difusão inter-partícula considera que a difusão inter-partícula é a 

etapa que controla a taxa de adsorção e, de acordo com este modelo, para a maioria das 

formas das partículas, a representação como uma esfera é uma aproximação aceitável 

(LOGANATHAN et al., 2014). A equação 2.25 mostra a expressão para este modelo. 

Também é possível obter os valores da difusividade a partir do parâmetro do 

modelo cinético de pseudo-primeira ordem. A difusividade pode ser calculada pela 

equação 2.26.  
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O segundo modelo utilizado para tentar descrever o mecanismo de adsorção foi 

o modelo intra-partícula. Neste modelo, a capacidade de adsorção é descrita como na 

equação 2.27.  

O terceiro modelo utilizado para descrever o mecanismo foi o modelo de Boyd. 

Este modelo é dado pela equação 2.28. A análise é realizada através do gráfico de Bt, 

obtido através das Equações 2.29 e 2.30, versus tempo. 

6.2.2.4. Estudo do equilíbrio de adsorção 

O estudo do equilíbrio da adsorção foi realizado com base no modelo de 

Langmuir. Os dados de equilíbrio foram aplicados utilizando-se a equação 3.2. 

6.3. Resultados e discussão 

6.3.1. Avaliação da cinética 

Avaliou-se a cinética de adsorção do corante DY27 no precipitado do tensoativo. 

Os dados obtidos para a capacidade de adsorção do corante DY27 em diferentes 

intervalos de tempo e em três temperaturas diferentes estão apresentados na Figura 6.1. 

A Figura 6.2 apresenta a sequência de mistura dos reagentes para realizar a adsorção do 

corante ao floco de tensoativo. 

Figura 6.1 - Capacidade de adsorção do corante DY27 em função do tempo de repouso 

para diferentes temperaturas, utilizando uma concentração de tensoativo de 650 ppm. 

 

Fonte: o Autor. 
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Figura 6.2 - Etapas do processo de adsorção do DY27 ao floco de tensoativo. Proveta 1 

– solução de tensoativo, proveta 2 – adição de cálcio para formar o floco de tensoativo, 

proveta 3 – adição do corante para iniciar a adsorção ao floco de tensoativo. 

 

Fonte: o Autor. 

A Figura 6.1 mostra que o tempo de repouso tem efeito sobre o equilíbrio do 

processo. Para as três temperaturas estudadas foi usada uma concentração de tensoativo 

de 650 ppm, pois nesta foram obtidos os melhores resultados de remoção do corante. De 

acordo com a Figura 6.1, o tempo de equilíbrio para o processo foi de 120 minutos, 

porém uma análise mais detalhada com base em modelos cinéticos foi usada para 

determinar este tempo, pois uma operação do processo em longos tempos nem sempre 

significa grandes ganhos em remoção de corante.  

As equações dos três modelos cinéticos linearizados foram utilizadas para 

ajustar os dados apresentados na Figura 6.1, visando determinar o modelo mais 

adequado para descrever a cinética do processo. Os coeficientes de determinação para 

cada um dos modelos são apresentados na Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 - Coeficientes de determinação para os modelos cinéticos avaliados nas 

diferentes temperaturas estudadas. 

 Coeficiente de Determinação (R
2
) 

Temperatura (°C) Pseudo-segunda 

ordem 

Pseudo-primeira 

ordem 

Elovich 

30 0,998 0,875 0,962 

40 0,999 0,873 0,957 

50 0,999 0,800 0,921 

Fonte: Autor.  

De acordo com os valores dos coeficientes de determinação apresentados na 

Tabela 6.1 todos os modelos são adequados para descrever a cinética de adsorção 

(exceção foi o modelo de pseudo-primeira ordem em 50 °C), sendo o de pseudo-

segunda ordem o de melhor ajuste. Os valores das constantes para cada um dos modelos 

são dados na Tabela 6.2. 

Tabela 6.2 - Constantes dos modelos cinéticos utilizados para descrever o processo de 

adsorção do corante DY27 no floco de tensoativo. 

Temperatura 

(°C) 

Modelos 

Pseudo-segunda ordem Elovich 

Pseudo-primeira 

ordem 

qe (mg/g) k2 (g/mg.min) 
a 

(mg/g.min) 

c 

(g/mg) 

k1 (1/min) 

30 152,21 3,1.10
-4 

32,17 0,0403 7,34.10
-3 

40 153,14 3,6.10
-4

 39,47 0,0408 7,44.10
-3

 

50 147,71 4,8.10
-4 

62,20 0,0452 7,72.10
-3

 

Fonte: o Autor.  

As constantes obtidas pelos modelos aplicados foram utilizadas para determinar 

a capacidade de adsorção de cada um dos modelos, qmod. A partir destes resultados foi 

realizada uma avaliação mais precisa desses modelos utilizando a análise dos resíduos 

(qexp – qmod). A Tabela 6.3 apresenta os valores das médias, desvio-padrão e soma dos 

resíduos para cada um dos modelos nas temperaturas estudadas. A última coluna 

representa a função erro baseada no desvio padrão normalizado. 
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Tabela 6.3 - Média, desvio padrão, soma dos resíduos e o erro baseado no desvio padrão 

normalizado para os modelos de pseudo-segunda ordem, pseudo-primeira ordem e 

Elovich. 

Temperatura 

(°C) 
Modelo Média 

Desvio-

padrão 

Soma dos 

resíduos 
Erro (%) 

30 

Pseudo 2ª ordem 0,21 5,43 38,81 0,32 

Pseudo 1ª ordem 39,42 18,84 394,25 17,99 

Elovich 0,03 4,69 37,32 0,12 

40 

Pseudo 2ª ordem -0,15 3,47 25,82 0,13 

Pseudo 1ª ordem 42,13 20,29 421,33 18,75 

Elovich 0,01 4,97 41,71 0,14 

50 

Pseudo 2ª ordem -0,43 3,82 26,01 0,13 

Pseudo 1ª ordem 44,02 21,80 440,25 19,57 

Elovich 0,01 6,22 52,82 0,23 

Fonte: o Autor.  

Os resultados apresentados na Tabela 6.3 mostram que o modelo de Elovich e o 

de pseudo-segunda ordem são os de melhor representação dos pontos experimentais, 

pois a média, desvio-padrão, soma dos resíduos e o erro são os que apresentam menores 

valores em todas as temperaturas, indicando um processo de adsorção química. As 

Figuras 6.3 – 6.5 mostram a curva dos pontos experimentais e aquelas obtidas com os 

modelos para cada uma das temperaturas. 
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Figura 6.3 - Capacidade de adsorção de corante DY27 no floco do tensoativo em função 

do tempo de repouso, dados experimentais vs. modelos, T = 30 °C. 

 

Fonte: o Autor.  

Figura 6.4 - Capacidade de adsorção de corante DY27 no floco do tensoativo em função 

do tempo de repouso, dados experimentais vs. modelos, T = 40 °C. 

 

Fonte: o Autor. 
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Figura 6.5 - Capacidade de adsorção de corante DY27 no floco do tensoativo em função 

do tempo de repouso, dados experimentais vs. modelos, T = 50 °C. 

 

Fonte: o Autor. 

As Figuras 6.3 a 6.5 mostram que o modelo de pseudo-segunda ordem e Elovich 

fornecem resultados mais próximos dos experimentais para toda a faixa estudada nas 

diferentes temperaturas. O modelo de pseudo-primeira ordem foi o que apresentou 

maiores desvios em relação ao experimental. O modelo de pseudo-segunda ordem 

forneceu uma boa correlação em períodos de tempo longos (HO & MCKAY, 1999; 

SERNA-GUERRERO & SAYARI, 2010). 

Para o modelo de Elovich define-se o fator de aproximação do equilíbrio RE 

(WU et al., 2009) que representa o caráter da curva cinética de um sistema de adsorção 

usando este modelo. O fator de aproximação do equilíbrio é dado pela equação 2.18. Os 

valores obtidos para o fator de aproximação do equilíbrio nas três temperaturas são 

apresentados na Tabela 6.4. 
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Tabela 6.4 - Fator de aproximação do equilíbrio (RE) para adsorção do corante  Direct 

Yellow 27 no floco do tensoativo. 

Temperatura (°C) RE 

30 0,18 

40 0,17 

50 0,16 

Fonte: o Autor. 

De acordo com os valores de RE apresentados na Tabela 6.4 o comportamento da 

curva da cinética encontra-se na região de crescimento suave. 

Uma característica importante da adsorção é definir o tempo de operação com 

objetivo de reduzir o custo do processo. A equação 6.2 apresentada por WU et al. 

(2009), foi usada para determinar o melhor tempo de operação. 

 

0,85

0,85
expx

E

Xt

t R

   
    

  

 (6.2) 

Onde tx e t0,85 são os tempos necessários para atingir uma capacidade de 

adsorção qualquer e aquela correspondente a 85% de qe, e X é a razão (qt /qref). 

A relação entre a capacidade de adsorção e o tempo de operação depende do 

valor de RE. Uma família de curvas, Figura 6.6, pode ser obtida usando um gráfico de 

tx/t0,85 vs. X, nas temperaturas estudadas. Quando X aumenta, a utilização do adsorvente 

aumenta (diminuindo o consumo de adsorvente), mas tx/t0,85 também aumenta 

(aumentando o tempo de operação). O valor ótimo para X deve ser baseado em critérios 

econômicos (WU et al., 2009). O valor de X (qt /qref) foi calculado utilizando qref para o 

tempo mais longo de processo, ou seja, 300 minutos. 

A Figura 6.6 define o tempo de operação necessário para atingir uma 

determinada capacidade de adsorção. Supondo que se deseje obter um X = 0,9 na 

temperatura de 30 °C, pois não é preciso utilizar o tensoativo até que se alcance valores 

de X próximos de 1, tendo em vista que o tensoativo é um material de baixo custo. Para 

este valor de X obtém-se, de acordo com a Figura 6.6, tx/t0,85 = 1,5. Com base na 

avaliação da cinética, o valor de t0,85 corresponde, aproximadamente, a 120 minutos, ou 

seja, o tempo necessário para alcançar 90% da capacidade de adsorção do tensoativo 

corresponderia a 180 minutos, que seria um longo tempo de operação. 
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Figura 6.6 - tx/t0,85 vs. X nas temperaturas estudadas, aplicando o modelo de Elovich 

para adsorção do corante DY27 no floco do tensoativo . 

 

Fonte: o Autor. 

6.3.2. Mecanismo de adsorção 

Os dados experimentais foram testados em cada um dos modelos propostos para 

descrever o mecanismo do processo, visando determinar o mais apropriado. Utilizando 

a equação 2.25 do modelo inter-partícula e a constante de taxa a partir do modelo de 

pseudo-primeira ordem, os valores da constante de tempo de difusão, Dc / rp
2
, foram 

obtidos, e então comparados, conforme mostra a Tabela 6.5, para averiguar a validade 

do modelo. Os dados experimentais para qt / qe > 0,7 ocorrem, em média, a partir de 45 

minutos de operação nas temperaturas estudadas, e foram os dados utilizados para testar 

o modelo. 

Tabela 6.5 - Constante de tempo de difusão, Dc / rp
2
 (min

-1
), para diferentes 

temperaturas, utilizando o modelo inter-partícula e o modelo de pseudo-primeira ordem. 

Temperatura 

(°C) 

Dc / rp
2
 (min

-1
) Razão inter-partícula / 

pseudo primeira ordem Inter-partícula Pseudo-primeira ordem 

30 8,64.10
-4 

4,89.10
-4

 1,76 

40 8,26.10
-4

 4,96.10
-4

 1,66 

50 7,10.10
-4

 4,80.10
-4

 1,48 

Fonte: o Autor.  
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Os dados da Tabela 6.5 mostram que a razão entre as constantes de tempo de 

difusão obtidas pelo modelo de difusão inter-partícula e pela constante de taxa do 

modelo cinético de pseudo-primeira ordem é, no mínimo, 1,48. Portanto, o modelo de 

difusão inter-partícula não se mostra adequado para descrever o mecanismo de difusão 

do corante no floco de tensoativo, visto que os valores obtidos da constante de tempo de 

difusão obtido pelo modelo de difusão inter-partícula divergem bastante daqueles 

obtidos pelo modelo cinético de pseudo-primeira ordem.  

Para testar o modelo de difusão intra-partícula foi avaliado o ajuste do gráfico da 

capacidade de adsorção em função da raiz quadrada do tempo. As Figuras 6.7 a 6.9 

apresentam a relação de qt vs. t
1/2 

para diferentes temperaturas. 

Figura 6.7 - Gráfico da difusão intra-partícula, a 30 °C, para adsorção do corante DY27 

no floco de tensoativo. 

 

Fonte: o Autor.  
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Figura 6.8 - Gráfico da difusão intra-partícula, a 40 °C, para adsorção do corante DY27 

no floco de tensoativo. 

 

Fonte: o Autor.  

Figura 6.9 - Gráfico da difusão intra-partícula, a 50 °C, para adsorção do corante DY27 

no floco de tensoativo. 

 

Fonte: o Autor.  
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o que indica um controle da difusão na camada externa. Além disto, os gráficos 

apresentam multi-linearidade (HAMEED et al., 2008; ABRAMIAN & EL-RASSY, 

2009; TANG et al., 2012; ZHOU et al., 2014), indicando que duas ou mais etapas estão 

envolvidas no processo de adsorção (SUN & YANG, 2003; DOTTO & PINTO, 2011; 

TANG et al., 2012). A Tabela 6.6 apresenta os valores da constante de taxa de difusão 

intra-partícula, obtidos das retas de qt vs. t, e do coeficiente de determinação das etapas 

envolvidas no processo. 

Tabela 6.6 - Coeficiente de determinação das etapas envolvidas no processo de difusão. 

Temperatura 

(°C) 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

kip,2 R
2
 kip,2 R

2
 kip,3 R

2
 

30 5.61 0.972 8.48 0.978 1.22 0.771 

40 3.58 0.872 6.83 0.975 0.94 0.964 

50 4.72 0.931 5.88 0.968 0.47 0.855 

Fonte: o Autor. 

Em todos os casos da Tabela 6.6 a constante de taxa de difusão intra-partícula 

apresenta seu maior valor na segunda etapa. A última etapa apresenta os menores 

valores para constante de taxa de difusão, pois neste estágio a concentração de corante 

se torna cada vez menor e o processo de difusão intra-partícula atinge o seu estado de 

equilíbrio final (SUN & YANG, 2003), porém se considera que esta etapa ocorre muito 

rapidamente e não representa uma etapa controladora na adsorção (ALLEN et al., 

1989). A primeira etapa, que corresponde ao transporte das moléculas de corante da 

solução para a superfície externa do adsorvente, apresenta uma constante de taxa de 

difusão menor que a segunda etapa, sugerindo que ela é a etapa controladora do 

processo. 

Para confirmar que a etapa controladora do processo de difusão é a etapa 1, o 

modelo de difusão de Boyd foi testado, pois neste modelo é possível identificar qual das 

etapas controlam o processo: a difusão externa (etapa 1) ou a difusão no interior do 

floco (etapa 2). A Figura 6.10 apresenta o gráfico de Bt vs. t e, a Tabela 6.7 apresenta os 

valores obtidos para o coeficiente de determinação em cada temperatura estudada. 
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Figura 6.10 - Gráfico de Bt vs. t nas temperaturas avaliadas no processo de adsorção. 

 

Fonte: o Autor.  

Tabela 6.7 -Coeficiente de determinação (R²) para as retas obtidas utilizando o modelo 

de Boyd nas temperaturas estudadas. 

Temperatura (°C) R
2 

30 0,928 

40 0,937 

50 0,873 

Fonte: o Autor. 
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6.3.3. Equilíbrio de adsorção 

Ao formar o floco de tensoativo, antes de adicionar o corante ao sistema, 

observa-se que o equilíbrio leva um determinado período de tempo para se realizar. Para 

descrever o comportamento do processo de adsorção em função das concentrações de 

tensoativo foi adotado um tempo de equilíbrio de 120 minutos, conforme avaliação feita 

utilizando o modelo de Elovich. As concentrações de tensoativo aplicadas foram de 290, 

330, 360, 390, 455, 520, 585 e 650 ppm em três temperaturas diferentes 30, 40 e 50 °C. 

Os resultados obtidos foram utilizados para verificar a validade do modelo de 

Langmuir, aplicando a equação 3.2. As Figuras 6.11 a 6.13 mostram o comportamento 

do sistema para cada uma das temperaturas. 

Figura 6.11 - Dados Ce/q vs. Ce a 30 °C para a adsorção do DY27 em tensoativo. 

 

Fonte: o Autor.  
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Figura 6.12 - Dados Ce/q vs. Ce a 40 °C para a adsorção do DY27 em tensoativo. 

 

Fonte: o Autor.  

Figura 6.13 - Dados Ce/q vs. Ce a 50 °C para a adsorção do DY27 em tensoativo. 

 

Fonte: o Autor.  

Os dados experimentais apresentados nas Figuras 6.11 a 6.13 indicam uma 

relação linear, que pode ser comprovada pelo coeficiente de correlação, R
2
, como 
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das constantes de Langmuir em cada uma das temperaturas estudadas, conforme mostra 

a Tabela 6.8. 

Tabela 6.8 - Constantes obtidas para o modelo de Langmuir e coeficiente de 

determinação em todas as temperaturas estudadas. 

Temperatura (°C) qm(mg/g) b (L/g) R
2 

30 142,86 1,21 0,974 

40 163,93 0,22 0,990 

50 172,41 0,21 0,968 

Fonte: o Autor.  

O fator de separação que classifica o comportamento da isoterma de Langmuir 

foi determinado de acordo com a equação 2.8 e seus valores são apresentados na Tabela 

6.9. 

Tabela 6.9 - Fator de separação de Langmuir nas temperaturas estudadas. 

Temperatura (°C) RL 

30 0,008 

40 0,043 

50 0,045 

Fonte: o Autor.  

Como todos os valores do fator de separação, nas temperaturas estudadas, estão 

entre 0 e 1 pode-se afirmar que as isotermas são classificadas como favoráveis. A 

definição de RL é similar a volatilidade relativa em sistemas de equilíbrio líquido-vapor 

(HALL et al., 1966), onde quanto maior seu valor, maior a facilidade de separação. Isto 

indica que na temperatura de 30 °C, onde o fator de separação teve o menor valor, 

ocorreu uma maior dificuldade de separação do corante entre as fases. 

6.4. Conclusões 

Os resultados obtidos para remoção de corante utilizando tensoativos de cálcio 

mostram que o processo é eficiente no tratamento do efluente têxtil e independe da 

temperatura. A avaliação da cinética, mecanismo e equilíbrio de adsorção permitiram as 

seguintes conclusões: 
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 Dentre os modelos cinéticos estudados, os que mais se aproximaram da 

representação dos dados experimentais foram os modelos de pseudo-segunda 

ordem e de Elovich; 

 De acordo com o valor do fator de aproximação de equilíbrio, foi identificado 

que o comportamento da curva de cinética é de crescimento suave;  

 O estudo do mecanismo mostrou que a etapa controladora do processo de 

adsorção foi a difusão das moléculas de corante do seio da solução para a 

superfície do floco; 

 O modelo da isoterma de Langmuir mostrou ser adequado para predizer os 

dados de equilíbrio. 
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7 ESTUDO DA ADSORÇÃO DE CORANTE DISPERSO EM TENSOATIVO 

DE CÁLCIO 

7.1. Introdução 

A indústria têxtil está entre as mais poluidoras devido ao grande volume de 

efluente gerado com uma gama variada de poluentes. Os processos “úmidos” , que 

envolvem banhos químicos e requerem etapas de lavagem, enxágüe e secagens 

estão entre os principais responsáveis pelo grande volume de efluente.  A maior 

parte das substâncias químicas utilizadas na produção e processamento têxtil não 

são altamente tóxicas, entretanto alguns materiais podem ter efeitos tóxicos a longo 

prazo (CARR, 1995) como, por exemplo, os corantes. 

A classe dos corantes dispersos está entre as mais importantes no setor têxtil, 

pois está envolvida no tingimento de materiais fabricados de fibras sintéticas como, 

por exemplo, as fibras de poliéster. Eles são insolúveis em água e se apresentam em 

meio aquoso como um colóide. O tingimento com corantes dispersos tem, 

geralmente, fixação entre 80 – 90% e geram 91 – 129 m³ de efluente por tonelada 

de produto (SNOWDEN-SWAN, 1995). Em relação ao meio ambiente, os corantes 

dispersos são substâncias que não são biodegradáveis e suspeitos de serem 

bioacumulativos devido sua hidrofobicidade (HUNGER, 2003). 

Diante disto, este trabalho propõe o tratamento de um efluente têxtil 

sintético, contendo como poluente modelo um corante disperso, que foi utilizado 

para verificar a eficiência de seu tratamento aplicando tensoativos aniônicos 

insolúveis a base de cálcio. O estudo da cinética, mecanismo de transferência de 

massa e equilíbrio foram realizados. 

7.2. Materiais 

O corante utilizado neste estudo foi o Disperso Azul Trillon EL H/C (λmáx = 550 

nm) fabricado pela TMX. O tensoativo usado foi o sabão base produzido em laboratório 

a partir de gordura animal/vegetal. O cálcio foi obtido a partir de uma solução de cloreto 

de cálcio (CRQ). Os experimentos foram executados em banho termostático (Water 

Separability Tester, Koehler Instrument Company, Inc, USA) e a concentração de 

corante foi determinada por espectroscopia molecular (Varian Analytical Instruments, 

Cary 50 Conc, USA).  
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7.3. Métodos 

7.3.1. Procedimento experimental 

Os experimentos foram realizados em provetas de 100 mL onde, primeiramente, 

foi adicionada água destilada e, em seguida, as provetas foram levadas para o banho 

termostático onde atingiram a temperatura desejada. Posteriormente, foi adicionado o 

sabão base. O tensoativo foi então dissolvido e o cálcio foi adicionado ao sistema para 

proporcionar a formação do precipitado de tensoativo. Esta mistura foi realizada sob 

agitação de 140 rpm, pois nela os flocos permaneceram distribuídos de modo mais 

uniforme no meio. Após a formação dos flocos, a solução de corante foi misturada no 

meio, de modo que sua concentração permanecesse em 100 ppm. 

7.3.2. Tempo de equilíbrio e determinação do modelo cinético 

A primeira etapa deste estudo foi a determinação do tempo necessário para 

atingir o equilíbrio de adsorção. O procedimento adotado foi descrito na seção 7.3.1 e o 

tempo em que as amostras foram coletadas variou entre 2 – 420 minutos.  

Os dados experimentais foram utilizados para verificar a validade dos modelos 

cinéticos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e Elovich, de acordo com 

as Equações 2.11, 2.14 e 2.21, respectivamente. O cálculo do erro foi baseado no 

desvio-padrão normalizado (Equação 6.1). 

7.3.3. Avaliação do mecanismo de adsorção 

Os dados experimentais foram utilizados para verificar a validade do modelo 

intra-partícula (Equação 2.27) em descrever o processo de difusão do corante para o 

interior do floco de tensoativo.  

Para determinar as difusividades na camada externa e no interior do floco foram 

utilizados os modelos de difusão apresentados por CRANK (1975), representados pelas 

Equações 7.1 e 7.2. 
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Onde Df e Dp são as difusividades no filme e na partícula, qt e qe são as 

capacidades de adsorção em um tempo, t, e no equilíbrio,  rp é o raio da partícula, α e qn 

são variáveis determinadas pelas equações 7.3 e 7.4. 
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Onde Co e Ce são as concentrações de corante inicial e no equilíbrio. Os valores 

de qn utilizados na Equação 7.2 são obtidos a partir das raízes não-nulas da Equação 7.4. 

7.3.4. Isoterma de adsorção 

Os pontos experimentais nas três temperaturas estudadas foram avaliados quanto 

ao ajuste ao modelo de Langmuir. O modelo linearizado de Langmuir (Equação 3.2) foi 

utilizado para determinar as constantes da isoterma. 

7.4. Resultados e discussões 

7.4.1. Determinação do tempo de equilíbrio 

Para determinar o tempo de equilíbrio do sistema foram feitas amostras com 

concentração de corante e tensoativo de 100 e 650 ppm, respectivamente. Elas foram 

determinadas com base nas concentrações utilizadas nos experimentos com Direct 

Yellow 27. A adsorção do corante sobre o floco do tensoativo foi avaliada a 30, 40 e 50 

°C, para observar o efeito da temperatura sobre o equilíbrio. O tempo de operação do 

processo foi avaliado em até 420 minutos, para que o equilíbrio fosse observado com 

segurança. O efeito da etapa de filtração na solução de corante disperso proporcionou 

uma remoção de aproxidamente 5%. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 

7.1. A Figura 7.2 ilustra as etapas envolvidas para preparação do sistema de adsorção do 

corante dipserso no floco do tensoativo. 
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Figura 7.1 – Remoção de corante em função do tempo, t (min). 

 

Fonte: o Autor. 

Figura 7.2 - Etapas para realizar a adsorção do corante disperso no floco de tensoativo. 

Proveta 1 – dissolução do tensoativo, Proveta 2 – adição de cálcio para formar o floco 

de tensoativo, proveta 3 – início da etapa de adsorção após adição do corante. 

 

Fonte: o Autor. 
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A Figura 7.1 mostra que o tempo de equilíbrio do processo é atingido, 

aproximadamente, com 180 minutos de operação. Também foi observado que a 

temperatura não teve uma influência significativa na cinética, porém na temperatura de 

30 °C os resultados são um pouco melhores que nas demais temperaturas e alcançou 

uma eficiência de remoção de corante de 86,67% em 420 minutos de operação. 

Os resultados de remoção obtidos foram utilizados para determinar o modelo 

cinético mais apropriado para descrever os dados experimentais. Os valores do 

coeficiente de determinação e do erro baseado no desvio-padrão normalizado estão 

apresentados na Tabela 7.1 para os modelos de pseudo-segunda ordem, pseudo-primeira 

ordem e Elovich, nas três temperaturas estudadas. 

Tabela 7.1 – Coeficiente de determinação e erro para cada temperatura estudada. 

Modelo  Temperatura (°C) R² Erro 

Pseudo 2ª ordem 

30 0,998 0,0897 

40 0,997 0,1108 

50 0,997 0,0998 

Pseudo 1ª ordem 

30 0,964 0,3453 

40 0,959 0,3370 

50 0,957 0,3390 

Elovich 

30 0,988 0,0193 

40 0,951 0,0452 

50 0,976 0,0335 

Fonte: o Autor.  

A Tabela 7.1 mostra que para todas as temperaturas os modelos são adequados 

de acordo com o coeficiente de determinação, porém aquele que apresenta o menor erro 

é o modelo de Elovich, indicando que o processo se trata de uma adsorção química. A 

equação linearizada de cada modelo cinético foi utilizada para determinar as constantes 

dos modelos. A Tabela 7.2 apresenta os valores das constantes determinadas. 
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Tabela 7.2 – Constantes dos modelos cinéticos para o corante disperso. 

Temperatura 

(°C) 

Pseudo-segunda ordem Elovich 
Pseudo-

primeira ordem 

qe(mg/g) k2(g/mg.min) 
a 

(mg/g.min) 

c 

(g/mg) 

k1 (1/min) 

30,0 136,86 3,2.10
-4 

66,15 0,054 5,7.10
-3

 

40,0 138,31 2,4.10
-4

 33,56 0,050 5,4.10
-3

 

50,0 137,55 2,7.10
-4 

39,62 0,051 5,6.10
-3

 

Fonte: o Autor. 

As constantes foram utilizadas para determinar a capacidade de adsorção com 

base nos modelos e as comparar com os dados experimentais. Este comparativo é 

apresentado nas Figuras 7.3 – 7.5 que mostram as curvas obtidas experimentalmente e 

através do modelo. 

Figura 7.3 – Comparativo entre a capacidade de adsorção obtida experimentalmente 

com aquelas obtidas pelos modelos, T = 30 °C. 

 

Fonte: o Autor. 
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Figura 7.4 – Comparativo entre a capacidade de adsorção obtida experimentalmente 

com aquelas obtidas pelos modelos, T = 40 °C. 

 

Fonte: o Autor. 

Figura 7.5 – Comparativo entre a capacidade de adsorção obtida experimentalmente 

com aquelas obtidas pelos modelos, T = 50 °C. 

 

Fonte: o Autor. 
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de pseudo-segunda ordem forneceu boas aproximações em longos períodos de tempo, 

contudo os resultados em tempos curtos foram ruins. O modelo de primeira ordem foi o 

que apresentou desvios significativos ao longo de toda faixa estudada, exceto em 

tempos longos. 

O fator de aproximação de equilíbrio (RE), equação 2.18, para o modelo de 

Elovich foi calculado para descrever o comportamento da curva de cinética de adsorção 

do corante. A Tabela 7.3 apresenta os valores de RE. 

Tabela 7.3 – Fator de aproximação do equilíbrio nas três temperaturas estudadas. 

Temperatura (°C) RE 

30 0,14 

40 0,15 

50 0,15 

Fonte: o Autor. 

Na Tabela 7.3 pode-se verificar que os valores do fator de aproximação de 

equilíbrio encontram-se na faixa em que a curva de cinética tem o comportamento de 

crescimento suave.  

7.4.2. Determinação do mecanismo de difusão 

Para identificar o mecanismo de difusão que ocorre no processo de adsorção do 

corante sobre o floco foi aplicado o modelo de difusão intra-partícula (Equação 2.27) 

aos dados experimentais da remoção de corante em função do tempo. O objetivo desta 

análise foi determinar qual a etapa controladora da adsorção: a difusão na camada 

externa ou a difusão intra-partícula. Os resultados obtidos são apresentados nas Figuras 

7.6 a 7.8. Neste estudo, verificou-se que a adsorção do corante disperso no floco de 

tensoativo é muito lenta, podendo-se identificar apenas as duas primeiras etapas do 

processo de difusão (a difusão na camada externa e a difusão no interior do floco), caso 

a terceira etapa (adesão das moléculas de corante no interior do floco) pudesse ser 

verificada, ela ocorreria em tempos superiores a 420 minutos, o que tornaria o processo 

longo e inviável. 
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Figura 7.6 – Capacidade de adsorção do corante disperso em tensoativo de cálcio (mg/g) 

em função de t
1/2

 (min
1/2

), T = 30 °C.  

 

Fonte: o Autor. 

Figura 7.7 – Capacidade de adsorção do corante disperso em tensoativo de cálcio (mg/g) 

em função de t
1/2

 (min
1/2

), T = 40 °C.  

 

Fonte: o Autor. 
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Figura 7.8 – Capacidade de adsorção do corante disperso em tensoativo de cálcio (mg/g) 

em função de t
1/2

 (min
1/2

), T = 50 °C.  

 

Fonte: o Autor. 

As Figuras 7.6 a 7.8 mostram as curvas da capacidade de adsorção em função de 

t
1/2

. No modelo intra-partícula estas curvas podem auxiliar na identificação de quantas 

etapas controlam a difusão do adsorvato em direção ao adsorvente. Além disso, os 

coeficientes linear e angular das retas para cada uma das etapas identificadas são usados 

na determinação da constante de taxa de difusão intra-partícula (kip) e da constante do 

modelo intra-partícula (C).  

Uma característica do modelo intra-partícula é que a curva de qt vs t
1/2

 pode não 

ser linear em toda faixa de tempo avaliada, apresentando multi-linearidade (HAMEED 

et al., 2008; ABRAMIAN & EL-RASSY, 2009; TANG et al., 2012; ZHOU et al., 

2014). Nas Figuras 7.6 a 7.8 foram observadas duas etapas que controlam o mecanismo 

de adsorção: a difusão externa e a intra-partícula. Além disso, nenhuma das retas 

obtidas passa através da origem, caracterizando um processo em várias etapas (KIRAN 

et al., 2006; HAMEED et al., 2008; ABRAMIAN & EL-RASSY, 2009). DOTTO & 

PINTO (2011) mostraram que a difusividade da camada externa e a difusividade intra-

partícula podem ser determinadas usando as Equações 7.1 e 7.2 nos pontos 

experimentais que correspondem a primeira e segunda etapa, respectivamente. A 

Equação 7.2 é utilizada apenas com o primeiro termo da série, pois em tempos muito 

longos os demais termos tornam-se desprezíveis. 
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Na primeira etapa o gráfico de qt / qe vs. t
1/2

 foi obtido para determinar o valor de 

Df / rp
2
através do coeficiente angular obtido pela regressão linear dos dados. O valor de 

Dp / rp
2
 é obtido pelo coeficiente angular da reta de ln(1 - qt / qe) vs. t obtida pela 

linearização da Equação 7.2 com a série aproximada ao primeiro termo. Os resultados 

obtidos das difusividades da camada externa e intra-partícula estão apresentados na 

Tabela 7.4 juntamente com os coeficientes de determinação obtidos pelos ajustes das 

retas aos dados experimentais.  

Tabela 7.4 – Difusividades na camada externa e na partícula e coeficientes de 

determinação em cada uma das temperaturas avaliadas. 

Temperatura (°C) Df  / rp
2
 R² Dp / rp

2
 R² 

30,0 1,19.10
-4 

0,990 1,32.10
-3 

0,984 

40,0 9,50.10
-5 

0,969 8,70.10
-4 

0,934 

50,0 1,01.10
-4 

0,990 8,35.10
-4 

0,961 

Fonte: o Autor. 

Na Tabela 7.4 observa-se que as difusividades na camada externa são sempre 

menores do que aquelas para o interior da partícula. Isto indica que a etapa que controla 

o mecanismo de difusão é o transporte do corante na camada externa. Além disso, pode-

se notar que os valores das difusividades não variam muito com a temperatura, pois os 

dados da capacidade de adsorção são bem próximos nas três temperaturas estudadas. 

7.4.3. Equilíbrio de adsorção 

Para avaliar se os dados experimentais se ajustavam ao modelo de Langmuir, o 

processo foi analisado numa faixa de concentração de tensoativo de 325 – 780 ppm nas 

três temperaturas estudadas. O tempo de contato entre a solução de corante com o 

adsorvente foi estabelecido em 180 minutos, observando-se o tempo determinado na 

avaliação da cinética do processo. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 7.9. 
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Figura 7.9 – Isotermas obtidas para adsorção do corante disperso em diferentes 

temperaturas. 

 

Fonte: o Autor. 

A Figura 7.9 mostra que a influência da temperatura sobre o equilíbrio é pouco 

significativa, tendo em vista que os pontos correspondentes às diferentes temperaturas 

se sobrepõem. A relação linear entre Ce/q vs. Ce foi usada para determinar as constantes 

da isoterma de Langmuir, conforme apresentado na Tabela 7.5. O coeficiente de 

determinação e o fator de separação também foram obtidos.  

Tabela 7.5 – Constantes obtidas para o modelo de Langmuir, fator de separação e 

coeficiente de determinação. 

Temperatura (°C) qm(mg/g) b (L/g) RL R² 

30 132,98 0,0137 0,0179 0,985 

40 178,57 0,0579 0,0937 0,975 

50 136,24 0,0450 0,0577 0,956 

Fonte: o Autor 

A Tabela 7.5 mostra que o ajuste obtido para os dados de equilíbrio se aproxima 

bem do modelo de Langmuir, como se pode observar pelo coeficiente de determinação. 

O fator de separação mostra ainda que as isotermas são classificadas como favoráveis.  
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7.5. Conclusões 

Neste estudo foi usada a adsorção de efluente têxtil sintético utilizando como 

poluente modelo um corante disperso e como adsorvente flocos de tensoativo aniônicos 

formados através da reação com cálcio. As principais conclusões obtidas foram: 

 A avaliação da cinética mostrou que o processo pode ser descrito de acordo com 

o modelo de Elovich, podendo-se considerar que o tempo necessário para atingir 

o equilíbrio foi de 180 minutos; 

 O estudo do mecanismo de adsorção através do modelo intra-partícula 

identificou que a difusão através da camada externa e a difusão no interior da 

partícula controlam o processo de adsorção química; 

 A difusividade no interior da partícula é maior do que aquela na camada externa, 

portanto a difusão é controlada pelo transporte das moléculas da solução para 

superfície da partícula; 

 O modelo de Langmuir apresentou-se adequado para descrever o equilíbrio do 

processo e o fator de separação mostrou que o comportamento da isoterma é 

favorável. 
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8. CONCLUSÕES GERAIS 

Os sistemas de tensoativos utilizados neste trabalho mostraram-se eficientes no 

tratamento do efluente têxtil, alcançando remoção de corante acima de 86%. As 

principais conclusões relacionadas ao sistema estudado com a extração por ponto de 

nuvem são: 

 A remoção de corante foi influenciada pela concentração de tensoativo, 

temperatura e a razão entre as concentrações de corante e tensoativo; 

 O equilíbrio deste sistema foi bem descrito pela isoterma de Langmuir e a 

análise termodinâmica mostrou que o processo é exotérmico, espontâneo e que 

ocorre com diminuição da aleatoriedade; 

As conclusões em relação à remoção do corante Direct Yellow 27 utilizando a 

precipitação com tensoativo são: 

 No planejamento experimental foi observado que a concentração inicial de 

corante não afeta significativamente o processo; 

 A remoção de corante alcançou 97% para concentração de tensoativo de 650 

ppm e pH = 11, mostrando que o precipitado do tensoativo é eficiente no 

tratamento do efluente têxtil; 

 Que quanto maior a concentração de tensoativo maior a remoção até um limite 

superior de 650 ppm de tensoativo, enquanto ao elevar a temperatura a remoção 

de corante diminui; 

 O pH mostrou ser uma variável crítica do processo. Para valores de pH entre 7 e 

9 a remoção reduz consideravelmente e em meio alcalino a eficiência é melhor; 

 Na presença de eletrólitos a eficiência do processo diminui, sendo observado que 

quanto maior a concentração de eletrólitos, menor será a remoção.  

No estudo da adsorção do corante Direct Yellow 27 sobre o tensoativo de cálcio 

as principais conclusões são: 

 O tempo de equilíbrio mostrou-se importante estando o sistema muito próximo 

do equilíbrio em 180 minutos; 

 Dentre os modelos cinéticos avaliados o que mais se aproximou para descrever 

os dados experimentais foi o modelo de Elovich, indicando que o processo trata-

se de uma adsorção química; 
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 O mecanismo de difusão do corante sobre o tensoativo foi descrito de acordo 

com o modelo de difusão intra-partícula, que indicou a etapa de difusão na 

camada externa como a etapa controladora do processo; 

 Os dados de equilíbrio do corante adsorvido com aquele na fase diluída 

comportaram-se de acordo com o modelo de Langmuir; 

No processo de remoção do corante Reactive Blue utilizando a precipitação do 

sabão base concluiu-se que: 

 Assim como ocorreu no sistema de remoção do Direct Yellow 27, a 

concentração de tensoativo, a temperatura, o pH e a concentração de eletrólitos 

foram os principais fatores na remoção do Reactive Blue do efluente; 

 A interação do Reactive Blue com o tensoativo é mais fraca quando comparada 

ao Direct Yellow 27, pois a remoção alcançou apenas 86% para um efluente com 

50 ppm de corante utilizando 1300 ppm de tensoativo, em pH 11; 

 O tempo de equilíbrio para o Reactive Blue é importante, mostrando que a 

melhor remoção é em tempos curtos, estabilizando-se em valor menor em 90 

minutos; 

 Os valores negativos da variação de entalpia e entropia do processo mostram o 

caráter exotérmico da extração e que as moléculas de corante estão organizadas 

de modo menos aleatório ao final do processo.  

A remoção de corante disperso pela adsorção em tensoativos de cálcio permitiu 

concluir que: 

 A cinética do processo é bem descrita pelo modelo de Elovich, portanto, trata-se 

de uma adsorção química, conforme prevê este modelo; 

 A difusividade na camada externa é menor que a difusividade intra-partícula, 

mostrando que a resistência a difusão é maior na camada externa; 

 A isoterma de Langmuir mostrou-se adequada para descrever os dados de 

equilíbrio, como pode ser observado pelos valores dos coeficientes de 

determinação obtidos. 

No comparativo entre os métodos avaliados, aquele que se mostrou mais 

eficiente e prático foi a floculação iônica realizada dentro do próprio efluente, pois se 

obteve eficiência de remoção elevada (97%) aplicando baixas concentrações de 

tensoativo, ao contrário da alta concentração de tensoativo usada na extração por ponto 



Capítulo 08                                                                                                                       Tese de Doutorado 

159 

 

de nuvem. Em relação à cinética, a floculação iônica mostrou ser mais rápida (tempo de 

operação de 5 minutos) do que a adsorção do corante ao floco de tensoativo, que atingiu 

o equilíbrio somente após 2 horas de operação. Além disso, a floculação iônica dentro 

do efluente mostrou ser eficiente em uma ampla faixa de temperatura. 

Todos os experimentos executados neste trabalho foram realizados em batelada, 

portanto para avaliar a viabilidade da aplicação de algum destes métodos numa estação 

de tratamento de efluente real seria necessário um estudo mais direcionado para esta 

finalidade, pois as estações de tratamento operam com alta vazão de efluente. Porém, 

pode-se afirmar que fatores como temperatura, pH e concentração de eletrólitos devem 

ser bem controlados para que estas técnicas sejam aplicadas com sucesso. 
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9. ANEXOS 

Nesta seção são apresentadas as curvas utilizadas para obtenção dos parâmetros 

termodinâmicos do estudo da remoção do corante Reactive Blue utilizando a 

precipitação de tensoativos aniônicos. 

Figura A – Dados utilizados para obter os parâmetros termodinâmicos utilizando 390 

ppm de sabão base (R² = 0,950). 

 

Fonte: o Autor. 
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Figura B – Dados utilizados para obter os parâmetros termodinâmicos utilizando 520 

ppm de sabão base (R² = 0,915). 

 

Fonte: o Autor. 

Figura C – Dados utilizados para obter os parâmetros termodinâmicos utilizando 650 

ppm de sabão base (R² = 0,971). 

 

Fonte: o Autor. 
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Figura D – Dados utilizados para obter os parâmetros termodinâmicos utilizando 780 

ppm de sabão base (R² = 0,972). 

 

Fonte: o Autor. 

Figura E – Dados utilizados para obter os parâmetros termodinâmicos utilizando 910 

ppm de sabão base (R² = 0,943). 

 

Fonte: o Autor. 
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Figura F – Dados utilizados para obter os parâmetros termodinâmicos utilizando 1040 

ppm de sabão base (R² = 0,934). 

 

Fonte: o Autor. 

Figura G – Dados utilizados para obter os parâmetros termodinâmicos utilizando 1170 

ppm de sabão base (R² = 0,985). 

 

Fonte: o Autor. 
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Figura H – Dados utilizados para obter os parâmetros termodinâmicos utilizando 1300 

ppm de sabão base (R² = 0,979). 

 

Fonte: o Autor. 
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