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RESUMO 

 

Nos últimos anos, vêm sendo desenvolvidas pesquisas para obtenção de novos 

materiais e metodologias que visam minimizar problemas ambientais decorrente dos descartes 

de efluentes industriais contaminados com metais pesados e óleo. A adsorção vem sendo 

utilizada como uma tecnologia alternativa eficaz, economicamente viável e potencialmente 

importante para a redução destes contaminantes, principalmente quando se utiliza adsorventes 

naturais como alguns tipos de argilas. Os argilominerais vermiculita e a bentonita como 

também o biopolímero quitosana vêm sendo utilizados como materiais adsorventes de baixo 

custo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a potencialidade dos materiais híbridos 

obtidos através da utilização dos argilominerais (vermiculita expandida e bentonita) com a 

quitosana na redução do teor de óleo e dos íons cobre (Cu
2+

) em águas de produção gerada 

pela indústria de petróleo. Os materiais obtidos foram caracterizados por difração de raios-X 

(DRX), espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), 

análises termogravimétricas (TG/DTG), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

medidas de adsorção de gases para análises texturais. Os resultados de DRX e MEV não 

demonstraram uma mudança significativa na estrutura nos argilominerais revestidos com 

quitosana em comparação a sua forma natural. Nos resultados de FTIR observou-se a 

presença da quitosana na superfície dos argilominerais, devido ao aumento da intensidade das 

bandas de absorção características do material orgânico. Os ensaios de adsorção realizados 

inicialmente através de um planejamento 2
2
 demonstraram que a quitosana tem maior 

capacidade adsortiva do que a vermiculita natural, com um máximo de 89,22 % em média 

para concentrações de 1000 mg/L de Cu
2+

. A capacidade de remoção de íons Cu
2+

 na 

quitosana foi, em média, de 92,84 % em concentrações na faixa de 100 mg/L e de 41,87 % 

para concentrações em torno de 750 mg/L após 24 horas de contato. Através dos resultados, 

pode-se concluir que a incorporação da quitosana propicia uma melhora na capacidade 

adsortiva dos argilominerais estudados, sendo então uma boa alternativa para utilização destes 

materiais de baixo custo para redução de contaminantes oriundos da água de produção.  

 

Palavras-chave: Vermiculita. Bentonita. Quitosana. Caranguejo. Óleo. Cobre. Adsorção. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In recent years, researches have been developed to obtain new materials and methodologies 

aimed at minimizing environmental problems resulting from discharges of industrial effluents 

contaminated with heavy metals and oil. The adsorption has been used as an alternative 

technology effectively, economically viable and potentially important for the reduction of 

these contaminants, particularly when using natural adsorbents such as some types of clays. 

The vermiculite and bentonite clay as well as the biopolymer chitosan materials have been 

used as low-cost adsorbents. This study aimed to evaluate the potentiality of the hybrid 

materials obtained through the use of clay (expanded vermiculite and bentonite), with the 

chitosan with the aim of reducing the oil content and the metal ions for use in production 

waters generated by petroleum industry. The materials were characterized by diffraction of  

X-ray (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis 

(TG / DTG), scanning electron microscopy (SEM) and gas adsorption measurements to 

textural analyzes. The XRD and SEM data, showed no significant change in the structures of 

clay mineral coated with chitosan in comparison to its shape natural. The results of FTIR 

observed that the presence of chitosan on the surface of clay minerals, due to the increased 

intensity of the characteristic absorption bands of the organic material. The adsorption tests 

conducted initially through a 2
2
 planning showed that chitosan has a higher adsorption 

capacity than the natural vermiculite with a maximum of 89.22% on average for 

concentrations of 1000 mg/L. The results show that the capacity of removing ions by chitosan 

was, on average, 92.84% for copper concentrations in the range of 100 mg/L and 41.87 % at 

concentrations around 750 mg/L after 24 hours of contact. From the results it can be 

concluded that the incorporation of the polymer provides an improvement in adsorptive 

capacity of clay minerals studied an alternative to using low cost materials to reduce 

contaminants originating from the production water. 

 

Keywords: Vermiculite. Bentonite. Chitosan. Crab. Oil. Copper. Adsorption. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Ao longo dos anos, principalmente nos países mais desenvolvidos, o crescimento da 

produção industrial vem provocando sérios problemas no meio ambiente. Na indústria de 

petróleo, por exemplo, são gerados diversos resíduos, sejam estes líquidos, sólidos ou 

gasosos. Entre os diversos efluentes gerados na indústria de petróleo, encontram-se as águas 

de produção que são misturas complexas de materiais orgânicos e inorgânicos, suspensos e 

dissolvidos (AHMADUN et al.,2009).  

A estação de tratamento na indústria petrolífera em Guamaré no Estado do Rio 

Grande do Norte trata cerca de 170.000 m
3
/dia de água separada do petróleo na estação de 

tratamento de água produzida. O efluente descartado, por exemplo, é uma mistura de água 

produzida proveniente de 83 campos diferentes de extração de óleo e gás (ANP, 2015). A 

água produzida representa uma preocupação no âmbito ambiental, devido aos resíduos 

gerados, tais como óleos, orgânicos solúveis e insolúveis. 

Dentre os elementos comumente encontrados, os metais pesados e os grupos 

aromáticos (PHAS e BTEX), são os que apresentam maior potencial de toxicidade ao meio 

ambiente (WILSON et al., 2013). Nas águas de produção, a presença de metais pesados tais 

como, cromo, cádmio, chumbo e cobre ocorre em concentrações abaixo de 1 mg/L. No 

entanto, alguns destes metais (cádmio, chumbo e cobre) ocorrem em concentrações acima do 

que é estabelecido pela resolução ambiental vigente. 

Diversos métodos de tratamento de efluentes industriais têm sido estudados visando 

atender às exigências ambientais já existentes, no que se refere a essas substâncias 

(ABOLLINO, 2007; BARONI et al., 2008). Dentre os métodos, o processo de adsorção com 

carvão ativado, demonstra-se uma alternativa eficaz para a redução da disponibilidade dos 

metais e de óleo. No entanto, a sua utilização acarreta um alto custo que inviabiliza o 

tratamento de efluentes gerados pelas indústrias. Em razão disto, vêm sendo desenvolvidos 

estudos envolvendo a busca de novos adsorventes que combinem baixo custo de produção, 

fácil regeneração e maior seletividade para gerar alternativas racionais para minimizar os 

problemas ambientais, causados pelo descarte desses efluentes no meio ambiente (DINU e 

DRAGAN, 2010; AHMADUN et al.,2009; WAN et al., 2010). 
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Dentro desta problemática, o presente trabalho irá analisar a potencialidade dos 

materiais híbridos obtidos através da utilização dos argilominerais (vermiculita expandida e 

bentonita) com a quitosana na redução do teor de óleo e dos íons metálicos para aplicação em 

águas de produção gerada pela indústria de petróleo para atender aos padrões de lançamento 

de efluentes estabelecidos na resolução n° 393, 397 e 430 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 GERAL  

 

Combinar propriedades dos argilominerais, como baixo custo, área específica e troca 

iônica com a alta capacidade adsortiva apresentada pela quitosana, buscando a formação de 

materiais híbridos capazes de reduzir os contaminantes presentes em água de produção. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Preparar os materiais híbridos com diferentes proporções dos argilominerais 

(vermiculita ou bentonita) e quitosana, propondo o aumento da capacidade 

adsortiva para a remoção de óleo e dos íons metálicos presente na água produzida, 

em face do revestimento da matriz inorgânica com o polímero. 

 Caracterizar os materiais híbridos, bem como os materiais de partida (vermiculita, 

bentonita e quitosana) através de técnicas: 

 Termogravimetria (TG); 

 Espectrofotometria de absorção na região do infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR); 

  Microscopia eletrônica de varredura (MEV); 

  Difração de raios - X (DRX); 

 Realizar um estudo do processo de adsorção através de ensaios envolvendo os 

materiais: vermiculita, bentonita, quitosana e materiais híbridos formados com os 

íons cobre, através de efluentes sintéticos e também com íons metálicos presentes 

obtidos das águas de produção da indústria de refino de petróleo;  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão demonstrados os aspectos teóricos sobre os materiais 

empregados (vermiculita, bentonita, quitosana), bem como a água produzida, adsorção e o 

planejamento estatístico. 

 

3.1 ÁGUA PRODUZIDA 

 

A água produzida é um efluente gerado no processo de exploração e produção de 

petróleo e gás que está associado ao fato da presença de água carreada da jazida ou vapores 

injetados no campo para aumentar a pressão no reservatório (OLIVEIRA, 2009). Segundo 

dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP), em março de 

2015, a produção de petróleo e gás no Brasil foi cerca de 3.014 mil barris por dia de óleo 

equivalente, conforme mostrado na Figura 3.1. Em sua composição, estão presentes sais 

dissolvidos, compostos de óleo dissolvidos e dispersos, compostos orgânicos, tais como: 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), fenóis e ácidos carboxílicos, o grupo BTEX 

(benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno), metais pesados e sólidos em suspensão 

(AHMADUN et al.,2009). 

 

Figura 3.1 - Produção de petróleo e gás natural no Brasil. 

 
Fonte: ANP, 2015. 
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Segundo Thomas (2001), no processo de produção de petróleo, um dos contaminantes 

mais indesejados é a água. A quantidade da água produzida associada aos hidrocarbonetos 

varia em função de uma série de fatores, tais como, as características do reservatório, a idade 

dos poços produtores e os métodos de recuperação utilizados. A água produzida é um efluente 

gerado cujo destino pode ser o descarte ou a reinjeção em poços para recuperação secundária. 

A preocupação ambiental para o tratamento da água produzida está diretamente ligada com a 

escassez de água, ocasionado pela contaminação das águas superficiais e subterrâneas.  

Estima-se uma produção global de 250 milhões de barris de água produzida para 80 

milhões de barris de óleo por dia (AHMADUM et al., 2009). No estado do Rio grande do 

Norte, em março de 2015, a produção de petróleo foi 56.906 mil barris por dia (Figura 3.2), o 

que equivale a um descarte em torno 170 mil barris de água produzida, representando uma 

preocupação no âmbito ambiental devido aos problemas relacionado à contaminação das 

águas e de sua escassez no mundo. 

De acordo com resolução do CONAMA 393/2007, o descarte de água produzida 

deverá obedecer à concentração média aritmética simples mensal de óleos e graxas de até 29 

mg/L, com valor máximo diário de 42 mg/L. 

 

Figura 3.2 - Distribuição da produção de petróleo e gás natural por Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANP, 2015. 

 

Algumas tecnologias, tais como: troca iônica, adsorção em zeólitas, filtração em 

membrana, ciclones, adsorção com carvão ativado e tratamento biológico vêm sendo 

utilizadas para o tratamento de água produzida originada. No entanto, a maioria dos 
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tratamentos estudados não remove todos os grupos de componentes indesejáveis presentes na 

água produzida (AHMADUN et al., 2009). 

Na água produzida também podem ser encontrados elementos como chumbo, ferro, 

cádmio e cobre (MARIANO, 2005). A importância da redução destes íons é que os mesmos 

podem apresentar o processo de bioacumulação junto à cadeia alimentar, sendo alguns deles 

altamente tóxicos para o ser humano, provocando um conjunto específico de sintomas. 

 Os dois principais mecanismos de ação dos metais pesados, no ser humano, é a 

formação de complexos com os grupos funcionais das enzimas, que prejudica o perfeito 

funcionamento do organismo, e a combinação com as membranas celulares, que perturba ou, 

em alguns casos, impede completamente o transporte de substâncias essenciais, tais como os 

íons Na
+
 e K

+
, e de substâncias orgânicas. Os sintomas da intoxicação metálica dependem de 

cada metal em particular, mas de um modo geral afetam os rins, o trato gastrointestinal e o 

cérebro (OGA, 2003). 

 

3.2 VERMICULITA  

 

A vermiculita é um aluminossilicato básico hidratado de magnésio e ferro, com 

estrutura lamelar e com diferentes composições químicas. Possui um espaçamento entre as 

camadas estruturais sucessivas que pode variar entre 10 e 15 Å. As principais reservas de 

vermiculita no Brasil localizam-se nos Estados de Goiás, Paraíba, Bahia, Piauí e São Paulo. O 

estado de Goiás é atualmente o maior produtor de minério beneficiado seguido pelo estado do 

Piauí (POLLACK, 2012).  

Quanto sua forma expandida apresenta alta porosidade e baixa densidade, 

potencializando certas propriedades características das argilas, dentre as quais a alta 

capacidade de troca iônica, que compreende uma faixa de 100 - 200 meq/100 g de argila e a 

facilidade de formar complexos com substâncias orgânicas (SANTOS, 1989). As 

propriedades características da vermiculita derivam da sua estrutura lamelar que confere ao 

mineral elevada microporosidade interna
 
e resistência a altas temperaturas.  

A carga lamelar negativa surge principalmente da substituição de Si
4+

 por Al
3+

 nos 

sítios tetraédricos, e de Fe
3+

 e Al
3+

 por Mg
2+

 nas folhas octaédricas. A carga negativa da rede 

que surge dessas substituições é compensada por cátions hidratados interlamelares 

(geralmente Na
+
, Ca

2+
 e Mg

2+
) que são livremente organizados e facilmente trocáveis, 
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conforme mostrado na Figura 3.3. A vermiculita expandida possui algumas aplicações, tais 

como: elemento filtrante, peneira molecular, absorvente de umidade, agente condicionante de 

solos ácidos e argilosos (ALMEIDA, 2008). 

 
Figura 3.3 - Estrutura cristalina da vermiculita.  

  

Fonte: Almeida, 2008.
 

 

3.2.1 Estudos da vermiculita como agente adsorvente 

 

O argilomineral vermiculita vem sendo utilizado para estudos de adsorção devido a 

sua alta capacidade de troca iônica, que é em torno de 150- 200 meq/ 100 g de argila 

(SANTOS, 1989). A seguir está descrito alguns exemplos: 

Silva Jr. et al.(2003) estudaram a adsorção de óleo bruto em amostras de vermiculita 

expandida e hidrofobizada com cera de carnaúba através do método em coluna. O material foi 

caracterizado por análises térmicas e adsorção de N2. Os resultados demonstraram que a 

matriz hidrofobizada apresentou um aumento de 50% na capacidade de adsorção em relação à 

vermiculita expandida. 

Fonseca et al.(2005) estudaram a adsorção dos íons metálicos de chumbo, níquel, 

cobre e cobalto em vermiculita natural através de isotermas de troca iônica pelo método em 

batelada. Observaram que a capacidade de adsorção foi dependente do tempo de contato, da 

concentração do cátion e do pH. Os resultados obtidos empregando o modelo de Langmuir 
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mostraram que o parâmetro (KL) relacionado à constante de equilíbrio teve os valores obtidos 

para cada metal com a seguinte ordem decrescente: Pb
2+

>Cu
2+

>Co
2+

>Ni
2+

, que está 

relacionado com o tamanho do cátion.  

Malandrino et al.(2006) estudaram o comportamento da adsorção da vermiculita com 

relação aos diferentes metais pesados em função do pH e na presença de diferentes ligantes. 

Eles demonstraram que a adsorção dos íons metálicos em vermiculita reduziu com a 

diminuição do pH e também quando foram submetidos ao aumento da força iônica, devido a 

competição dos íons de Na
+ 

com os íons metálicos, pelos sítios ativos disponíveis. Além 

disso, observaram que as formações de complexos estáveis dificultam a adsorção dos íons 

metálicos sobre a argila. Os autores observaram que na presença dos ligantes, a adsorção 

aumentou na seguinte ordem: Cu
2+

 < Ni
2+

 <Zn
2+

 ≤ Pb
2+

 < Cd
2+

 <Mn
2+

. Concluindo que a 

vermiculita é um material de baixo custo e possui alta potencialidade no tratamento de 

efluentes contendo íons metálicos. 

Santos e Masini (2007) estudaram a remoção de cádmio (Cd
2+

), chumbo (Pb
2+

) e 

cobre (Cu
2+

) em águas residuais de uma indústria de revestimentos com a adsorção na 

vermiculita. Foi realizado um estudo comparativo entre a vermiculita expandida e não 

expandida, em função do pH e do tempo de contato. Neste estudo foi utilizado uma 

concentração de vermiculita não expandida de 10 g/L para as condições de pH =4 e 5 g/L para 

experimentos com pH= 5 e 6, utilizando uma concentração igual a 3 μmol /L para todos os 

íons. O tempo de interação do sistema foi entre 10 a 360 minutos. Os autores observaram à 

remoção em torno de 76% para cádmio (Cd
2+

), chumbo (Pb
2+

) e cobre (Cu
2+

) e através dos 

resultados obtidos, concluíram que a vermiculita pode ser utilizada como um adsorvente 

eficiente e de baixo custo para tratamento de águas residuais. 

 

3.3 BENTONITA  

 

A bentonita é o nome dado à argila que contêm na sua composição mais de 70 % do 

argilomineral montmorillonita (Figura 3.4), que pertencente ao grupo das esmectitas 

dioctraédrica, possui estrutura lamelar, tendo sua estrutura em camadas 2:1, com espaçamento 

entre as camadas estruturais que pode variar de 10 a 17,5 Å. Na sua composição, além de 

montmorillonita, possui traços de outros minerais, tais como quartzo e feldspato. Uma 

característica importante de bentonita é sua grande capacidade de adsorção catiônica que pode 
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chegar a 200 meq/100g de argila (SANTOS, 1989). Devido as suas propriedades plásticas e 

coloidais, a bentonita vem sendo utilizada para várias aplicações industriais, tais como: fluido 

para perfuração na indústria petrolífera, na perfuração de poços artesianos (poços tubulares 

profundos) e nos processos de moldagens de peças na indústria de fundição (SILVA, 2012). 

 

Figura 3.4 - Estrutura da montmorillonita. 

 

Fonte: Costa Filho et al., 2005. 

 

3.3.1 Estudos da bentonita como agente adsorvente 

 

Gok et al., (2008) realizaram a imobilização da bentonita com o agente quelante 8- 

hidroxiquinolina para estudo da cinética de adsorção. Foram avaliados os parâmetros de pH, 

tempo de contato, adsorvente, concentração e temperatura. Os autores observaram através dos 

resultados obtidos, uma capacidade máxima de adsorção com valor de 56,55 mg/g de material 

adsorvido a uma temperatura de 50 ºC e que seguem o modelo cinético de pseudo - segunda 

ordem. Os autores observaram que a bentonita imobilizada foi eficaz como adsorvente para 

remoção de contaminantes de metais pesados. 
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Karanipar e Donat (2009) estudaram o comportamento de adsorção para os íons de 

cobre e cádmio usando bentonita natural. Foram avaliados efeito de pH (1-5), massa (0,1 - 1 

g) tamanho de partícula (63 - 300 µm), tempo de mistura (5 - 60 minutos), concentração do 

metal (50 - 300 mg/L) e temperatura (25, 30, 40, 50 e 60 ºC). Foi observado uma redução de 

84,49 e 87,02% para os íons de cobre e cádmio, respectivamente. Na análise dos dados em 

função das isotermas de Langmuir, Freündlich e Dubinin Redushkevich (D-R), os autores 

observaram que os dados correlacionaram melhor com o modelo de Langmuir, indicando uma 

adsorção em monocamada. 

Zhi-rong e Shao-qi (2010) realizaram um estudo para a remoção de íons metálicos de 

cobre e níquel em soluções aquosas através da utilização da bentonita sódica. Sendo realizado 

o estudo para soluções simples e binárias. Foram avaliados efeito de pH (2-9), massa (1 - 6 g), 

tempo de contato (0 - 400 min) e temperatura (25 ºC – 55 ºC). Os autores observaram que 

valor de pH da solução foi um fator importante para a adsorção dos íons metálicos, no qual foi 

observado o aumento na capacidade de adsorção de Cu
2+

 e Ni
2+

com o aumento do pH de 2 a 

9. A percentagem de adsorção segue a ordem de Cu
2 + 

> Ni
2 + 

no mesmo valor de pH. A 

cinética do processo demonstrou-se como pseudo-segunda ordem.  

Kul e Koyuncu (2010) realizaram um estudo da cinética de adsorção, de equilíbrio e 

termodinâmico nos ensaios de chumbo através da comparação da bentonita natural (NB) e 

acidificada (AAB). Foram avaliados os parâmetros como tempo de contato, concentração e 

temperatura. Os dados obtidos mostraram que o modelo cinético foi do tipo pseudo-segunda 

ordem. A energia de ativação da adsorção foi calculada como 16,51 e 13,66 kJ/mol para NB e 

AAB, respectivamente. Os resultados experimentais foram analisados pela isoterma de 

Langmuir, Freündlich e Dubinin Redushkevich-(D-R), o qual demonstrou mais favorável à 

isoterma de Langmuir. Foram observados valores de cerca de -5,06, 10,29 e 0,017 kJ mol
-1

K
-

1
, para a energia livre de Gibbs, a entalpia e a variação de entropia de sorção, respectivamente, 

para AAB, demonstrando que a reação foi controlada por mecanismos físicos e um processo 

espontâneo. 

Dalida et al. (2011) estudaram a remoção de íons metálicos de cobre em soluções 

aquosas através de imobilização de bentonita com quitosana (CCB) e a bentonita com 

quitosana através da reticulação com epicloridrina (CCB-ECH). Foram avaliados efeitos de 

concentração inicial (100 - 2000 mg/L) e pH (1 - 4). A capacidade de adsorção da CCB E 

CCB-ECH a um pH igual a 4 foi 12,21 e 9,43 mg/g respectivamente. Os dados cinéticos 
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demonstraram melhor correlação ao modelo pseudo segunda - ordem. Foi observado em 

relação aos modelos de isotermas de adsorção, que a CCB se adequou melhor ao modelo de 

Langmuir enquanto que a CCB-ECH ao modelo de Freündlich. 

 

3.4 QUITOSANA  

 

A quitosana é um poliaminossacarídeo constituído por unidades de poli(1→4) 2-

amino-2-deoxi-ß-D-glucopiranose (principalmente) e poli( 1→4) 2-acetamida-2-deoxi-ß-D-

glucopiranose, obtido pelo processo de desacetilação da quitina, oriundo das cascas de 

caranguejos, camarões, escorpiões, aranhas e na parede celular de algas verdes, alguns fungos 

e leveduras (JANEGITZ et al., 2007; DRAGAN et al., 2010).  

A quitosana (Figura 3.5) possui uma estrutura molecular quimicamente similar à 

fibra vegetal chamada celulose, diferenciando-se somente nos grupos funcionais. Apresenta 

maior versatibilidade química, devido à presença de grupos amino livres. Sua capacidade 

adsortiva advém da grande quantidade de grupamentos funcionais amino e hidroxila presente 

em sua estrutura, no qual o nitrogênio do grupo amino age como doador de elétrons, para 

formação de complexo com os íons metálicos (PAULINO et al., 2007; CHEN et al., 2008).  

 

Figura 3.5 - Estrutura da quitosana. 

 

Fonte: Baroni et al., 2008. 
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3.4.1 Estudos sobre a quitosana como agente adsorvente 

 

Septhum et al. (2007) estudaram a remoção de alumínio através da quitosana pura. 

Foram avaliados efeito de pH (3 - 6,5), concentração do metal (5 - 20 mg/L) e temperatura 

(30, 45 e 60 ºC). Através os resultados obtidos, observou-se que a capacidade de adsorção de 

Al
3+

 era dependente do pH. Um aumento na temperatura levou a um aumento na taxa de 

adsorção que indicou um processo controlado cineticamente, enquanto que a adsorção de Al
3+

 

sobre quitosana foi controlada por um processo exotérmico. A isoterma de adsorção seguiu o 

modelo de Langmuir e os ensaios cinéticos seguem o modelo de pseudo-segunda ordem.  

Baroni et al. (2008), comparando o equilíbrio e o comportamento da adsorção de 

cromo em membranas de quitosana natural e em membranas de quitosana reticulada, 

observaram um aumento significativo na capacidade de adsorção de cromo. Neste estudo foi 

comprovado que o processo de adsorção ocorre principalmente no grupo amino da quitosana, 

demonstrando uma melhor adsorção com as membranas de quitosana reticulada. 

Chen et al.(2008), realizaram um estudo comparativo de remoção de Cu
2+

, Zn
2+

 e Pb
2+

 

em quitosana reticulada com epicloridrina. Os ensaios foram conduzidos com soluções de 

concentração igual a 10 mg/L. Foram avaliados os parâmetros de efeito de pH (3 - 6), 

temperatura (25 - 55 ºC) e razão molar epicloridrina / quitosana (0,1 a 3). O material 

reticulado preparado com razão molar de epicloridrina / quitosana igual a 0,5 e pH 7,0 

mostrou maior adsorção. O estudo demonstrou que o processo de adsorção seguiu o modelo 

de pseudo segunda - ordem. Os resultados obtidos a partir das isotermas de equilíbrio de 

adsorção dos metais de Cu
2+

, Zn
2+

 e Pb
2+

demonstraram que o modelo de Langmuir é que 

melhor descreve o processo. As ordens das capacidades de adsorção foram Cu
2+

> Pb
2+

> Zn
2+

. 

Wan et al. (2010), estudaram uma aplicação de uma imobilização adequada da 

quitosana em areia com objetivo da busca de materiais de baixo custo para a remoção de 

metais pesados de águas subterrâneas para fins da aplicação industrial. Os modelos Langmuir 

e Freündlich foram usados para descrever as isotermas e suas constantes. Neste estudo, os 

autores comprovaram a alta eficiência em remoção de íons de Cu
2+

 e Pb
2+

 na água, resultando 

a capacidade máxima de adsorção de 8,18 mg/g e 12,32 mg / g para Cu
2+

 e Pb
2+

em 4 horas de 

contato, respectivamente.  
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Gupta et al. (2012), realizaram um estudo de remoção de Pb
2+

, Co
2+

 e Ni
2+

em 

compósito de hidroxiapatita com quitosana (HApC) em soluções aquosas. O compósito de 

HApC demonstrou-se eficaz como agente adsorvente para a remoção dos íons metálicos. A 

ordem de eficiência de remoção foi Pb> Co> Ni.  

 

3.5 ADSORÇÃO 

 

A adsorção é o processo de transferência de um ou mais constituintes em uma fase 

fluida para a superfície de uma fase sólida, em que a substância dissolvida ou acumulada é 

chamada de adsorbato. A interface entre a fase fluida e o sólido denomina-se como adsortivo 

e o sólido é o adsorvente, no qual a adsorção ocorre, conforme pode-se verificar na Figura 3.6 

(PEREIRA, 2008). 

A Equação (1) representa o processo de adsorção de material adsorvente. Onde A é o 

adsorbato, B é o adsorvente e A.B é o adsorbato incorporado no adsorvente. 

 

 𝐴 + 𝐵 → 𝐴𝐵                                                                                                                    (1) 

 

Figura 3.6 - Representação do processo de adsorção. (a) Representação esquemática do processo da adsorção no 

tempo igual a zero (t=0), (b) após o processo de adsorção no tempo tendendo a infinito (t= α) onde A representa 

o adsorvato e B representa o adsorvente. 

 

 

Fonte: Adaptada de Chaves, 2009. 
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Atualmente, se faz necessário à busca de materiais alternativos que demostrem uma 

eficiência na redução de contaminantes nas estações de tratamento de efluentes, como por 

exemplo, na indústria de petróleo, o tratamento da água produzida. Estes materiais 

alternativos devem associar o baixo custo, alta eficiência, regeneração e a seletividade como 

fatores importantes no processo de adsorção. Os materiais híbridos são constituídos pela 

combinação dos componentes orgânicos e inorgânicos que, normalmente, apresentam 

propriedades complementares, dando origem a um único material com propriedades 

diferenciadas daquelas que lhe deram origem (JOSÉ e PRADO, 2005; ZHOU et al., 2009). 

Esses materiais são homogêneos, devido à mistura dos componentes em nível 

molecular. Os adsorventes híbridos baseiam-se na adição de polissacarídeos em matrizes pré-

existentes tais como resinas, sílicas dentre outros. Estes materiais são importantes devido à 

combinação das propriedades mecânicas da matriz e as propriedades químicas do 

polissacarídeo. Os materiais híbridos possuem maior capacidade de adsorção para íons 

metálicos, devido à combinação dos grupos químicos do polissacarídeo e da matriz para 

interagir como os poluentes (CHAVES, 2009; PAULINO, 2007). 

Existem dois principais tipos de adsorção que são: 

 Adsorção física  

É aquela que ocorre quando as forças intermoleculares de atração das moléculas na 

fase fluida e da superfície sólida são maiores que as forças atrativas entre as moléculas do 

próprio fluido. As forças envolvidas na adsorção física incluem as forças de van der Waals 

(repulsão e dispersão) e interações eletrostáticas (DALIDA et al., 2011; FUTALAN, 2011).  

 Adsorção química  

A adsorção química (quimissorção) envolve a interação química entre o fluido 

adsorvido e o sólido adsorvente, conduzindo a formação de um composto químico de 

superfície ou complexo de adsorção (DALIDA et al., 2011).  

A eficiência de adsorção de um determinado material em adsorver determinada 

quantidade de metal do soluto é calculada através de um balanço de massa do sistema de 

sorção no qual a quantidade de soluto adsorvida no sólido deve ser igual à quantidade de 

soluto removida da solução, conforme Equação (2): 
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Q =
V(C0−Ce)

W
                                                                                                                           (2) 

 

Onde: Q é a capacidade de adsorção (mg/g), Co e Ce são as concentrações (mg/L) do soluto 

na solução inicial e em equilíbrio, V é o volume da solução (L) e W a massa do adsorvente (g). 

 

3.6 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

 

Existem vários modelos que descrevem as isotermas de adsorção no sentido de 

desenvolver expressões matemáticas que representem a relação da capacidade de adsorção e a 

concentração do adsorbato na solução. Essas isotermas são desenvolvidas a partir de 

mecanismos propostos de adsorção e dentre estes modelos os mais conhecidos são o modelo 

de Langmuir e de Freundlich (PAULINO et al., 2007).  

 

3.6.1 - Modelo de Langmuir  

 

Em 1916, Langmuir descreveu uma teoria para explicar a adsorção sobre uma 

superfície uniforme, simples, infinita e não porosa. A isoterma de Langmuir foi desenvolvida 

para descrever a dependência do recobrimento da superfície por um gás adsorvido na pressão 

do gás acima da superfície a uma dada temperatura (ZHOU et al. 2009; FUTALAN et al. 

2011). 

 

 O modelo baseia-se nas seguintes hipóteses: 

 

• O sistema é ideal; 

• As moléculas são adsorvidas e aderem à superfície do adsorvente em sítios definidos e 

localizados, com adsorção em monocamada em superfície homogênea; 

• Cada sítio pode acomodar uma, e somente uma molécula adsorvida; 

• A energia da espécie adsorvida é a mesma em todos os sítios da superfície e não depende da 

presença ou ausência de outras entidades adsorvidas nos sítios vizinhos, ou seja, apresenta 

interação desprezível entre as moléculas adsorvidas. 
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A teoria de Langmuir baseia-se em um conceito de equilíbrio dinâmico entre as 

velocidades de adsorção e dessorção. 

A Equação geral que representa a isoterma de Langmuir está descrita na Equação (3): 

Qe =
QmKLCe

1+QmCe
                                                                                                                        (3) 

Onde: Qe é quantidade do soluto adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio (mg/g); Qm 

é capacidade máxima de adsorção (mg/g); Ce concentração no equilíbrio (mg/L) e KL 

constante de equilíbrio (L/mg). 

Para analisar os parâmetros de adsorção deste modelo, lineariza-se a Equação (3), 

que resulta na Equação (4): 

 

Ce

Qe
=

1

QmKL
+

1

KL
                                                                                                                                      (4) 

A representação gráfica de Ce/Qe em função de Ce é uma reta de interseção 1/QmKL e 

inclinação 1/KL.  

 

3.6.2 - Modelo de Freundlich  

 

Em 1907, o modelo de adsorção proposto por Freundlich foi um dos primeiros a 

equacionar a relação entre a quantidade de material adsorvido e a concentração do material na 

solução que corresponde a uma distribuição exponencial de calores de adsorção. Este modelo 

empírico pode ser aplicado a sistemas não ideais, em superfícies heterogêneas e sorção em 

multicamada (ZHOU et al. 2009; FUTALAN et al. 2011). 

 

A expressão matemática da isoterma de Freundlich que denota a capacidade de 

adsorção Qe é dada pela Equação (5): 

 

 Qe = KF ∗ Ce
  1/n

                                                                                                                        (5) 

 

Onde: Qe é quantidade do soluto adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio (mg/g); Ce 

é a concentração no equilíbrio (mg/L); n e KF são as constantes de Freundlich que serão 

determinadas empiricamente. 
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Na forma linearizada a Equação (5) torna-se a Equação (6): 

 

ln Qe =  ln KF +
1

n
ln Ce                                                                                                            (6) 

 

3.7 MODELOS CINÉTICOS  

 

 Os modelos cinéticos demonstram a velocidade de remoção do soluto em função das 

características físicas e químicas do adsorvente, do adsorbato e do sistema experimental. O 

conhecimento da cinética da reação permite propor o mecanismo da reação que controla a 

adsorção, tais como transferência de massa ou reação química. O estudo dos modelos 

cinéticos é realizado através da aplicação dos modelos de pseudo primeira-ordem e o de 

pseudo segunda-ordem (ALVES, 2009). 

O modelo pseudo- primeira ordem ou de Lagergren pode ser representado através da 

Equação (7): 

 

dQt

dt
= k1(Qe − Qt)                                                                                                               (7)                                                                                                  

 

 Onde: Qe é a quantidade do metal adsorvido no equilíbrio (mg/g) no modelo de primeira 

ordem , k1 é a constante de velocidade de pseudo primeira-ordem (min
-1

) e Qt é o valor de Qe  

no tempo t; 

 

A Equação (8) pode ser apresentada na forma linearizada como: 

ln(Qe −  Qt) = ln Qe − k1t                                                                            (8)                                                                                  

 

O modelo cinético de pseudo segunda-ordem é expressa pela Equação (9): 

 
dQt

dt
= k2(Qe − Qt)                                                                                      (9)                                                                                            

 

 Integrando a Equação (9) nos limites de t = 0 até t = t e de Qt = 0 até Qt = Qt, é obtida 

em sua forma linear a Equação (10): 

1

Qt
=

1

K2Qe
2 +

1

Qe
t                                                                                                                     (10) 

 

Onde: k2 é a constante de velocidade de pseudo segunda-ordem (g mg
-1

 min
-1

). O gráfico de 

t/Qt em função de t é uma reta com inclinação 1/Qe e interseção 1/(k2 Qe
2
).  
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3.8 PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO  

 

3.8.1 Planejamento Experimental  

 

No planejamento de qualquer experimento, deve-se, inicialmente, decidir quais são 

os fatores e as respostas de interesse. Os fatores, em geral, são as variáveis que o 

experimentador tem condições de controlar, que pode ser qualitativo como tipo de catalisador, 

por exemplo, ou quantitativo, como a temperatura. Às vezes, num determinado experimento 

existe fatores que podem afetar as respostas, mas que não se tem condições ou não se tem 

interesse em controlar. Faz-se necessário tomar muito cuidado com fatores desse tipo, para 

que o seu efeito não seja confundido com os efeitos de interesse (BARROS NETO, 2007). 

As respostas são os dados experimentais de saída do planejamento experimental, nas 

quais se tem interesse, e que serão ou não afetadas por modificações provocadas nos fatores. 

Também podem ser qualitativas ou quantitativas. Dependendo do problema, podem-se ter 

várias respostas de interesse, que talvez precisem ser consideradas simultaneamente. A Figura 

3.6 ilustra um sistema com fatores de entrada e respostas.  

 

Figura 3.7 - Representação esquemática de um sistema experimental ligando os fatores (variáveis de 

entrada) às respostas (saída). 

Fonte: Adaptado de Barros Neto, 2007. 

 

 

Fator 1 

Fator2 

Fator k 

..........

Resposta 1 

Resposta 2 

Resposta j 

.......... 

Sistema 
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Tendo identificado todos os fatores e respostas, o próximo passo é definir, com 

clareza, o objetivo que se pretende alcançar com os experimentos, para que então se possa 

escolher o planejamento mais apropriado. O planejamento dos experimentos, isto é, a 

especificação detalhada de todas as operações experimentais que devem ser realizadas, vai 

depender do objetivo particular que se deseja atingir. Objetivos diferentes precisarão de 

planejamentos diferentes (BARROS NETO, 2007). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo apresenta-se uma descrição geral dos materiais e dos equipamentos 

utilizados nesta pesquisa, como também as técnicas analíticas utilizadas para a caracterização 

dos materiais, tais como, a análise por Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de 

Fourrier (FTIR), Termogravimetria (TG) e Termogravimetria Derivada (DTG), BET para 

análise de área específica, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de Raios- X 

(DRX) e a metodologia adotada para realização dos ensaios de adsorção.  

 

4.1 MATERIAIS ADSORVENTES  

 

Os materiais adsorventes utilizados neste trabalho foram a vermiculita expandida 

Eucatex Agro, bentonita sódica Vulgel e a quitosana em pó Polymar com grau de 

desacetilização igual a 86,5% e pó da casca de caranguejo obtido de comércio local. 

 

4.2. PREPARAÇÃO DO MATERIAL HÍBRIDO  

 

Para obtenção do material híbrido foi necessário inicialmente a preparação de soluções 

de quitosana em diferentes concentrações variando de 1,5 % a 3% (m/v) que foi obtida através 

da dissolução da quitosana em pó em ácido acético 0,1 mol/L, sob agitação, por 24 horas, à 

temperatura ambiente. Logo após a obtenção das soluções de quitosana, foi realizada a etapa 

de adição da mesma nos argilominerais conforme está descrito a seguir: 

 

4.2.1 Preparação das amostras híbridas de vermiculita revestida com quitosana 7,5 %, 

10,0%, 12,5 % e 15,0%. 

 

Foram adicionados 10 g de vermiculita natural em 50 mL de solução de quitosana com 

diferentes concentrações (1,5 %, 2%, 2,5 % e 3%), sendo que os materiais foram mantidos 

sob agitação e aquecimento a 60ºC para remoção do solvente. Em seguida, o material foi 

mantido em uma temperatura de 105 °C para retirada da umidade por 24 horas. 
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4.2.2 Preparação da amostra híbrida de bentonita revestida com quitosana 7,5 % 

Colocou-se 50 g de bentonita com 250 mL de solução de quitosana 1,5% (m/v), 

mantendo sob agitação e aquecimento a 60 ºC para remoção do solvente. Em seguida, o 

material foi mantido em uma temperatura de 105 °C para retirada da umidade por 24 horas. 

 

4.2.3 Preparação das amostras híbridas de bentonita revestida com quitosana 10,0%, 

12,5 % e 15,0%. 

Foram colocadas 10 g de bentonita natural em 50 mL de solução de quitosana com 

diferentes concentrações (2%, 2,5 % e 3%), o qual os materiais foram mantidos sob agitação e 

aquecimento a 60 ºC para remoção do solvente. Em seguida, o material foi mantido em uma 

temperatura de 105 °C para retirada da umidade por 24 horas. 

 

4.3 TRATAMENTO DA CASCA DE CARANGUEJO PARA UTILIZAÇÃO NOS 

ENSAIOS DE ADSORÇÃO  

 

Inicialmente, foi realizada uma lavagem, com água corrente, das cascas de caranguejo 

obtidas do comércio local. Em seguida, foi feita uma segunda lavagem com água destilada 

para uma limpeza mais rigorosa. O material foi seco por 24 horas à temperatura ambiente e 

em seguida submetido a aquecimento de 40 ºC, por 6 horas, em estufa com circulação forçada 

de ar para retirada da umidade. A amostra seca foi triturada através de moinho de lâminas. 

Posteriormente realizou-se o peneiramento e recolheu-se o material passante na peneira de 48 

mesh e coletado na peneira de 100 mesh, conforme mostrado na Figura 4.1.  

 



Capítulo 4: Materiais e Métodos  

36 

Anne Priscila Oliveira da Silva 

 

Figura 4.1 - Etapas para tratamento das cascas de caranguejo.

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

4.4 CARACTERIZAÇÕES  

 

Os materiais preparados, bem como os de partida, foram caracterizados empregando-

se as técnicas citadas no início deste capítulo. 

4.4.1 Análise térmica (TGA/DTG) 

 

Os ensaios de análises térmicas (TGA e DTG) foram realizados em uma termobalança 

modelos 50H e 51H da Shimadzu, nas seguintes condições operacionais: Taxa de 

aquecimento de 10°C/min, atmosfera de ar com vazão de 50 mL/min e faixa de temperatura 

entre a ambiente e 900°C. 

 

4.4.2 Análise de difração de raios - X (DRX) 

 

As amostras de vermiculita e bentonita foram caracterizadas por difração de raios-X 

(DRX) no Laboratório da Central de Materiais da URI - Campus Erechim, pelo aparelho 

Difração de Raios X, modelo Mini Flex 2, marca Rigaku, utilizando filtro de cobre, operando 

com a voltagem de 40 kV e uma corrente de 20 mA, em uma faixa de 1,5° até 70º a 

temperatura ambiente. Os difratogramas de raios X das amostras de quitosana e da casca de 

caranguejo, foram obtidos através do método do pó em um difratômetro modelo D2 – 
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PHASER da BRUKER, utilizando uma radiação de K-alfa de cobre, os difratogramas foram 

registrados com uma velocidade de goniômetro de 2˚ por minuto entre 2 e 70 graus (2θ). 

4.4.3 Análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

 

A análise da microscopia de varredura eletrônica (MEV) foi realizada através e um 

microscópico eletrônico de varredura modelo XL 30-SEM da Philips, utilizando elétrons 

secundários com velocidade de aceleração de 20 kV e cobertura de Au. O MEV foi utilizado 

com o objetivo de fornecer informações sobre a morfologia da superfície dos materiais antes e 

após a interação com a quitosana. 

 

4.4.4 Análise por espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 

As amostras foram caracterizadas por FTIR no Laboratório de Coloides no Instituto de 

Química da UFRN. As análises foram efetuadas em pastilhas prensadas com o material 

diluído em KBr numa proporção em torno de 3%, em um espectrofotômetro FTIR modelo 

Nekus 470 da Thermo Nicolet, na região de 4000-400 cm
-1 

com resolução de 4 cm
-1

. Os 

espectros foram obtidos em 30 repetições.  

 

4.4.5 Análise textural por adsorção de N2  

 

A caracterização através de adsorção de N2 foi realizada no Laboratório da URI da 

Central de Materiais da URI - Campus Erechim através do equipamento de análise BET 

NOVA, tendo como adsorbato nitrogênio (N2) a 77 K líquido com a finalidade de observar a 

mudança da área específica da amostra. Inicialmente, amostras naturais foram degaseificadas 

sobre vácuo por 3 horas a uma temperatura de 300 °C. Já as amostras contendo quitosana, 

foram mantidas sobre vácuo por 24 horas a uma temperatura de 20ºC, com o propósito de não 

alterar a estrutura física da amostra orgânica. Logo em seguida, as amostras foram deslocadas 

para o módulo de análise, sendo imersas em nitrogênio líquido para determinação da área 

específica. 
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4.5 DETERMINAÇÃO DO PESO MOLECULAR MÉDIO DA QUITOSANA 

 

O peso molecular médio da quitosana foi obtido através do método de viscosimetria 

seguindo a metodologia proposta por Prashanth e colaboradores (2002). A medida foi 

realizada através da utilização de um viscosímetro Ubbelohbe nº 1. Inicialmente, foi 

preparada uma solução tampão de ácido acético 0,5 mol/L / acetato de sódio 0,2 mol/L. Em 

seguida, foi adicionada a quitosana em pó em 100 mL da solução tampão, para obtenção uma 

solução de quitosana 0,25 % (m/v), sendo mantida em agitação por 24 horas. A solução foi 

filtrada em uma membrana de porosidade com 0,41 micrometros. Para obtenção da massa 

molar viscosimétrica foi usado à equação Mark- Houwich, [η]= K. 𝑀𝑣
̅̅ ̅̅ a

, K= 3,5* 10
-4

 e a= 

0,76, são constantes para determinado solvente e para uma determinada temperatura. 

 Inicialmente, o viscosímetro foi lavado com água bidestilada e em seguida com a 

solução tampão. Foi colocado em um banho - maria a 25 ºC ± 0,1 ºC e realizado a medida da 

viscosidade da solução tampão, através da leitura de seis medidas em cada amostra do tempo 

de escoamento, para obter uma média aritmética. Foram analisadas seis amostras de solução 

de quitosana variando de 0,16-0,25 g para cada 100 mL de solução, preparadas em duplicata. 

 

4.6 ENSAIO DE ADSORÇÃO COM OS MATERIAIS EM ESTUDO  

 

Os ensaios de adsorção foram realizados através da utilização das argilas na sua forma 

natural e recobertas com o biopolímero quitosana e também foram realizados experimentos 

com cascas de caranguejo para avaliar a capacidade adsortiva do material, devido o mesmo 

ser processado em indústrias de carcinicultura para obtenção da quitosana. O fluxograma das 

etapas realizadas está descrito a seguir na Figura 4.2: 
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Figura 4.2- Fluxograma das etapas realizadas em função dos ensaios de adsorção. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.6.1 Efeito da capacidade de remoção de íons cu
2+

com os argilominerais, na sua forma 

natural e revestidos com quitosana 

 

Para o estudo comparativo com os argilominerais revestidos com quitosana foram 

realizados ensaios com os argilominerais vermiculita e bentonita na sua forma natural e com a 

quitosana, para observar a influência da modificação para o estudo da remoção de íons Cu
2+

. 

Os ensaios foram conduzidos através da adição de 0,5 g do material adsorvente, sob agitação 

durante uma hora, em 50 mL da solução contendo íons Cu
2+

 com concentração de 100 mg/L. 

Em seguida, passado o tempo de agitação, foram retiradas alíquotas do sobrenadante para 

análise de espectrofotometria absorção atômica.  

 

 

 

 

Ensaio de adsorção  

Íons  Cu2+ 

Preparação 
de efluente 
sintético 

Ensaios 
preliminares 

Cinética 

 

Água 
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sintética  

Simultâneo 

(óleo/ 
metal) 

Óleo  Íons Cu2+ 
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4.6.2 Ensaio cinético com os materiais naturais  

 

Os ensaios de adsorção com os argilominerais naturais, a quitosana e o pó da casca 

de caranguejo, em função do tempo foram realizados para análise do desempenho do material 

na remoção de íons Cu
2+

 e o desenvolvimento do modelo cinético da reação. O estudo foi 

realizado tomando-se 0,1g do adsorvente em um erlenmeyer contendo 50 mL de uma solução 

100 mg/L de Cu
2+

. O erlenmeyer foi colocado numa mesa agitadora a qual permaneceu ligada 

durante o tempo estimado para o ensaio que variou entre 5 minutos e 24 horas. Após a 

agitação a mistura era filtrada imediatamente e a fração líquida armazenada para análise 

posterior.  

 

4.6.3 Ensaio cinético com a quitosana em diferentes concentrações 

 

Os ensaios de adsorção com a quitosana, em diferentes concentrações do íon 

metálico, em função do tempo foram realizados para análise da capacidade adsortiva do 

material na remoção de íons metálicos e desenvolvimento do modelo cinético da reação, 

através da utilização do efluente sintético com a variação do tempo entre 1 minuto a 24 horas. 

Estes ensaios foram conduzidos através da adição de 0,1 g do adsorvente a 50 mL da solução 

do efluente sintético contendo íons Cu
2+

 numa faixa de concentração entre 100 e 750 mg/L à 

temperatura ambiente sob agitação empregando uma mesa agitadora. 

 

4.7 PLANEJAMENTO FATORIAL 2
2 

COMPLETO  

 

Nesta etapa do trabalho foi utilizado um planejamento fatorial completo de dois 

níveis e dois fatores com o objetivo de realizar um estudo da capacidade adsortiva dos 

materiais naturais (vermiculita e quitosana). Nestes ensaios foram analisados os fatores, tais 

como, a massa do adsorvente e sua concentração, para avaliar o desempenho do material 

através da utilização de soluções de sulfato de cobre anidro (CuSO4). Para a realização deste 

planejamento especificou-se, inicialmente, os níveis em que cada fator estudado, onde os 

ensaios foram realizados em duplicata e sendo usada a média aritmética das respostas para os  
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resultados. O ensaio consistiu na adição do material, sob agitação, durante uma hora em 50 

mL da solução do metal em estudo, onde as condições foram controladas através de um 

planejamento fatorial conforme demonstrado na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 - Fatores usados na análise com os respectivos valores dos níveis inferiores (-) e superiores (+) 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.7.1 Matriz de planejamento fatorial 2
2
 completo 

 

 A Tabela 4.2 mostra a matriz do planejamento fatorial completo, onde são 

apresentados quatro ensaios, em que cada um deles é resultado da combinação dos dois 

fatores e os dois níveis. Os símbolos x1 e x2 representam as variáveis estudadas: concentração 

da solução de Cu
2+

 e massa do adsorvente respectivamente. Os sinais – e + indicam o nível 

em que cada fator se encontra no respectivo ensaio. 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

FATORES NÍVEIS 

 - + 
x1 = Concentração de Cu

2 
100 mg/L 1000

 
mg/L 

x2 = Massa de adsorvente 0,1 g 0,5 g 

Tabela 4.2 .- Matriz de coeficiente de contraste para um planejamento fatorial completo 2
2 

Ensaios x1 x2 

1 - - 

2 + - 

3 - + 

4 + + 
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4.8 PLANEJAMENTO FATORIAL 2
3 

COMPLETO  

 

Nesta etapa do trabalho foi utilizado um planejamento fatorial completo de dois 

níveis e três fatores com o objetivo de realizar um estudo comparativo da capacidade 

adsortiva da argila natural (vermiculita) e com a quitosana. Nestes ensaios foram analisados 

os fatores, tais como, a massa do adsorvente, concentração da solução de Cu
2+

 e o uso ou não 

de quitosana, para avaliar o desempenho do material através da utilização de soluções de 

sulfato de cobre anidro (CuSO4). Para a realização deste planejamento especificou-se, 

inicialmente, os níveis em que cada fator estudado, onde os ensaios foram realizados em 

duplicata e sendo usada a média aritmética das respostas para os resultados. O ensaio 

consistiu na adição do material, sob agitação, durante uma hora em 50 mL da solução do 

metal em estudo, onde as condições foram controladas segundo o planejamento fatorial, 

conforme demonstrado nas Tabelas 4.3 e 4.4. 

Tabela 4.3 - Fatores usados na análise com os respectivos valores dos níveis inferiores (-) e superiores (+) do  

planejamento fatorial completo 2
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

Fatores Níveis 

 (-) (+) 

1: Concentração de 

solução de Cu
2+

(mg/L) 

100 1000 

2: Massa de adsorvente 

(g) 

0,1 0,5 

3: Uso da quitosana Sem quitosana Com quitosana 
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Fonte: Autoria própria. 

 

4.9 PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE EFLUENTE SINTÉTICO PARA ESTUDO 

SIMULTÂNEO DE ADSORÇÃO COM ÁGUA PRODUZIDA SINTÉTICA E METAL 

Inicialmente, para observar a capacidade adsortiva dos materiais naturais e recobertos 

com quitosana no estudo simultâneo metal-óleo, foi necessária a preparação de solução 

somente com o metal com concentração de 50 mg.L
-1

 de íons de Cu
2+

. Em seguida foi 

preparada uma mistura oleosa através da adição de 10 mL de óleo (fração leve de petróleo) 

para cada 2000 mL de água destilada, mantendo sob agitação, por 24 horas a uma temperatura 

em torno de 50-65 
◦
C. Em seguida, a mistura foi filtrada e obteve-se a fração solúvel de água 

oleosa. A solução oleosa obtida foi armazenada em frasco âmbar para posterior utilização. 

Posteriormente, foi adicionado 0,196 g de CuSO4.5H2O para cada 1 litro de solução oleosa 

para obtenção da solução binária óleo – metal. 

 

 

 

Tabela 4.4 - Matriz de coeficiente de contraste para um planejamento fatorial 2
3
 completo 

Ensaio x1 x2 x3 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 
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4.9.1 Estudo simultâneo de adsorção com água produzida sintética e metal 

 

Os ensaios foram conduzidos através da adição de 0,5 g do material a 50 mL da 

solução oleosa obtida, conforme descrito na seção 4.9. Em seguida o material foi mantido sob 

agitação por uma hora. Ao término da agitação foram armazenadas alíquotas do sobrenadante 

em frasco âmbar para análise por espectrofotometria absorção atômica, para quantificação do 

metal, e espectrometria de fluorescência molecular para análise dos componentes do óleo. Os 

ensaios foram realizados em modo de duplicata.  

Para análise da fração oleosa foi necessária à extração do óleo através da utilização de 

clorofórmio. Para esse procedimento, 20 mL de solução oleosa foram adicionados a 10 mL do 

clorofórmio presente em um tubo de centrifugação. Em seguida a solução foi agitada e, 

posteriormente, centrifugada por 10 minutos a 2000 rpm. Após esta etapa o material foi 

transferido para um funil de separação para extração da fase oleosa. Para análise de 

fluorescência foi utilizado um espectrômetro de fluorescência Perkin Elmer modelo LS 45 

com comprimento de excitação em 260 nm, varrendo o espectro de emissão de 290 a 500 nm, 

utilizando como fonte de radiação lâmpada de xenônio. A análise da concentração do íon foi 

realizada empregando-se um espectrômetro de absorção atômica Varian, modelo AA 50. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos através da caracterização dos 

materiais através das diferentes das técnicas analíticas, os ensaios de adsorção, bem como a 

discussão feita a partir da interpretação dos resultados obtidos. 

 

5. 1 CARACTERIZAÇÃO DOS  MATERIAIS ADSORVENTES  

  

5.1.1 Termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada (DTG)  

 

As curvas TG e DTG da quitosana, Figura 5.1, apresentadas abaixo, foram obtidas no 

intervalo de temperatura entre a temperatura ambiente e 900 
o
C em atmosfera de ar. A TG 

mostra uma perda total de massa em torno de 97,5 % e a DTG mostra a presença de três 

eventos de perda de massa no intervalo compreendido entre a temperatura ambiente e 600 
o
C.  

 

Figura 5.1 – Curvas de TG e DTG da quitosana. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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O primeiro evento de perda de massa ocorre no intervalo de temperatura entre a 

temperatura ambiente e 120 °C e foi atribuído como sendo devido à perda de água de 

adsorção pela quitosana. O percentual de perda de massa nesse intervalo foi de 11,40 %. A 

decomposição da quitosana ocorre entre 200 e 550 
o
C em duas etapas sequenciais, segundo e  

terceiro eventos de perda de massa. O segundo evento de perda de massa ocorre entre em 200 

ºC e 400 
o
C com perda de 57,2 % e o terceiro entre 400 e 550 ºC com perda de 28,9%. A 

Tabela 5.1 mostra um resumo com os intervalos de temperatura de cada evento de perda de 

massa, bem como o teor perdido em cada intervalo correspondente. 

 

Tabela 5.1 - Valores obtidos da análise termogravimétrica da quitosana 

Faixa de temperatura 

(ºC) 

% Perda de massa 

20-150  11,41  

150-400 57,25  

400-600  28,89 

Total de perda 97,55  

Fonte: Autoria própria. 

  

Os resultados obtidos também estão de acordo com os apresentados por Ma et al. 

(2009) que observaram uma perda de massa de 57 % no intervalo de temperatura de 250 a 350 

°C quando estudaram a síntese e a caracterização da quitosana acetilada pelo cloreto de n-

octadecanol. O resíduo que permanece estável acima de 550 
o
C foi atribuído como sendo de 

cinzas geradas a partir de íons metálicos presentes na estrutura da quitosana. 

As curvas obtidas a partir da termogravimetria da vermiculita natural expandida e 

revestida com quitosana estão apresentadas nas Figuras 5.2 a 5.5 e na Tabela 5.2. Através das 

curvas TG/DTG observa-se que não ocorreram grandes diferenças de perda de água na região 

de 25-150 ºC, pelos diferentes materiais. Isto pode estar relacionado com o fato de que a 

incorporação da quitosana não muda muito a hidrofobicidade da vermiculita. Além do mais, o 

percentual de quitosana incorporado é bem menor que o da matriz argilosa. Na região de 150-

400 e 400-600 ºC ocorrem os incrementos de perda de massa devido à decomposição da 

quitosana incorporada, já que a perda de massa da argila natural nesse intervalo é pequena, 

como pode ver verificada na Figura 5.2. 
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Figura 5.2 – Curvas de TG e DTG da vermiculita natural expandida. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As Figuras 5.3 a 5.5 apresentam as perdas de massas para as amostras de vermiculita 

modificadas com quitosana nos percentuais de 7,5 a 12,5%. As perdas de massa totais da 

temperatura ambiente até 600 
o
C foram, respectivamente, iguais a 17,1; 17,5 e 16,5% para as 

amostras modificadas com 7,5; 10,0 e 12,5% de quitosana. Subtraindo-se a perda relativa 

umidade, até 150 
o
C, os valores calculados foram, respectivamente, 11,2; 10,8 e 9,6%. 

Portanto, vê-se que a massa de quitosana incorporada diminui, em vez de aumentar como era 

previsto. 

Figura 5.3 – Curvas de TG e DTG da vermiculita com quitosana 7,5%. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.4 – Curvas de TG e DTG da vermiculita com quitosana 10 %. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 5.5 – Curvas de TG e DTG da vermiculita com quitosana 12,5%. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Tabela 5.2 mostra os resultados extraídos a partir das curvas termogravimétricas 

mostradas nas Figuras 5.2 a 5.5. A diminuição da massa de quitosana incorporada, descrita 

anteriormente, pode ser devido a falhas na forma de incorporação da quitosana à argila. Ao 

remover o solvente, solução de ácido acético, é possível que parte da quitosana esteja 

precipitando dentro da argila, em vez de depositar-se homogeneamente em sua superfície. 
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Como a termogravimetria exige uma massa muito pequena, esta pode não ser representativa 

do material total modificado.  

Tabela 5.2 – Valores obtidos da análise termogravimétrica da vermiculita. 

Faixa de 

temperatura 

(ºC) 

Verm.nat. 

(%) 

Verm.Quit.7,5% 

(%) 

Verm.Quit. 

10,0% 

(%) 

Verm.Quit. 

12,5 % 

(%) 

25-150  6,98  5,91  6,77  6,96  

150-400  1,15  6,40 6,91  5,97  

400-600  0,0 3,34 3,15  2,98  

600-800  1,06 1,41 0,75  0,67  

Total de perda 

(%) 

9,29 17,1 17,57 16,59  

Perda sem a 

água 

2,31 11,19 10,8 9,63 

Verm.nat.= Vermiculita natural expandida; Verm.Quit. = Vermiculita revestida com quitosana. 

Fonte: Autoria própria. 

 

As curvas termogravimétricas dos materiais à base de bentonita natural e revestida 

com quitosana estão apresentadas nas Figuras 5.6 a 5.10 e na Tabela 5.3, pode-se observar 

que ocorreu um aumento na perda de massa na faixa de temperatura de 150 a 400 ºC dos 

materiais revestidos com a quitosana decorrente da perda do material orgânico e água de 

hidratação. Através dos resultados se observa a diminuição perda de água na região de 25 - 

150 ºC que sugere que a adição da quitosana proporciona um aumento na hidrofobicidade da 

argila. Na região de 150 - 400 e 400 - 600 ºC ocorre o incremento de perda de massa devido à 

incorporação da quitosana. Na Tabela 5.3 pode-se observar o aumento da perda total superior 

ao valor de quitosana estimado, que está relacionado à absorção de H2O na estrutura da 

bentonita devido à utilização de solução de quitosana para obtenção do material modificado. 

O valor da perda total de massa para cada amostra modificada, subtraindo o teor de água 

eliminada até 150 
o
C, é bem mais próximo do esperado que aqueles encontrados para a 

vermiculita modificada. Esses resultados indicam que a quitosana se encontra bem melhor 

distribuída dentro da bentonita que na vermiculita. 
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Tabela 5.3 – Valores obtidos da análise termogravimétrica da bentonita. 

Faixa de 

temperatura 

(ºC) 

Bent.nat. Bent.Quit. 

7,5% 

Bent.Quit. 

10% 

Bent.Quit. 

12,5% 

Bent.Quit. 

15% 

25-150  7,16  4,97  5,01  5,32  4,73  

150-400  0,75 4,35 5,01  6,38  6,58  

400-600  2,14  3,81  3,61  4,55  4,84  

600-800  0,58  0,82 0,33  1,39  1,28 

Total de 

perda 

(%) 

 

10,64 13,95 13,96 17,63 17,43  

Perda sem 

H2O 

3,48 8,98 8,95 12,31 12,7 

Bent.nat.= Bentonita natural; Bent.Quit.= Bentonita revestida com quitosana. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 5.6 - Curvas de TG e DTG da bentonita natural. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.7 - Curvas de TG e DTG da bentonita com quitosana 7,5%. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 5.8 - Curvas de TG e DTG da bentonita com quitosana 10 %. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.9 – Curvas de TG e DTG da bentonita com quitosana 12,5%. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 5.10 - Curvas de TG e DTG da bentonita com quitosana 15 %. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Conclui-se que pelas análises térmicas que foi incorporada quitosana nos materiais 

devido ao aumento de perda de massa na região de 150 a 600 ºC. Entretanto não se observa 

diferenciação na quantidade de quitosana incorporada, uma vez que se incorpora água junto. 
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5.1.2 Análise de espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

As análises por espectroscopia de infravermelho mostram os grupamentos funcionais 

característicos tanto dos argilominerais quanto da quitosana em suas formas naturais e no 

material híbrido. Foram realizadas as análises das amostras dos argilominerais (bentonita e 

vermiculita) na sua forma natural e modificadas com 7,5 e 15,0% de quitosana. 

A análise de infravermelho da quitosana está apresentada na Figura 5.11, onde exibe 

uma banda larga de alta intensidade e com absorção máxima em 3421 cm
-1 

atribuída como 

sendo característica dos estiramentos O-H e N-H. Na região de 2881,60 cm
-1 

são observadas 

vibrações moleculares decorrente da deformação axial de C-H de alifáticos (CH3), na região 

de 1656,60 cm
-1 

refere-se ao estiramento C-O presente na estrutura e em 1591 vibrações 

simétricas no plano de grupamento N-H (NH2), em 1379 cm
-1 

deformação angular de CH3 

(GONÇALVES JÚNIOR et al., 2010). 

 

Figura 5.11 – Espectro de infravermelho da amostra da quitosana. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

A análise de infravermelho da bentonita está apresentada na Figura 5.12. Na 

amostra da bentonita natural observa-se bandas em 3624 devido a ligação Al-O-H e 3421 

cm
-1

 resultante do estiramento H-O-H da água e em 1635 cm
-1

 pode estar relacionado a 



Capítulo 5: Resultados e discussão 

54 

Anne Priscila Oliveira da Silva 

 

água de hidratação. Em 1640, deformação angular simétrica da água. A banda forte em 

1040 é devido à ligação Si-O-Si característico da montmorillonita. Em 780 cm
-1

 

frequência vibracional Mg-Al-OH. Em 524 e 470,27 cm
-1

 representa as vibrações de 

deformação angular das ligações Al-O-Si e Si-O-Si, respectivamente. Resultados 

semelhantes foram apresentados por Karapinar e Donat (2009), quando estudaram o 

comportamento de adsorção para os íons de cobre e cádmio através de bentonita natural. 

Na bentonita com quitosana 7,5 %, apresenta-se um aumento da intensidade das bandas 

que está associado à deformação axial O-H e N-H. Na bentonita com quitosana 15 %, 

observa-se uma diminuição da intensidade da banda em relação às demais amostras que 

pode está relacionado com o excesso de quitosana na argila.  

 

Figura 5.12 -Espectro de infravermelho das amostras de bentonita. (a) natural, (b) 7,5 % e (c) 15,0%. 
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Fonte: Autoria própria. 

A análise de infravermelho da vermiculita está demonstrada na Figura 5.13. A 

amostra de vermiculita natural exibe bandas na região de 3422,19cm
-1 

característico dos 

estiramentos O-H. Apresenta vibrações na região de 1642,54 cm
-1 

atribuído a presença de 

água de hidratação. Foram observadas vibrações moleculares simétricas em 1008 cm
-1

 

devido aos estiramentos das ligações Si-O, vibrações Al-O em 684 cm
-1

 e na região de 

465 cm
-1

 observa-se uma banda característica da impressão digital da amostra analisada, 

ou seja, referente à deformação do grupo Si-O.  
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Nas amostras de vermiculita com quitosana nas concentrações de 7,5% e 15%, 

observam-se bandas de maior intensidade em 3423 cm
-1

 atribuída à deformação axial de 

O-H de associação polimérica e a presença do grupamento N-H. Também exibem 

transições relativas da deformação angular da água na região em 1648,69cm
-1

, ressaltando 

a presença de moléculas de água na região interlamelar e águas adsorvidas por ligações de 

hidrogênio. Neste espectro podem ser observadas bandas de absorção características do 

material orgânico na região de 1544,12 cm
-1

 decorrente da deformação angular simétrica 

ao plano de N-H (NH2), na região de 1473 cm
-1

 devido à deformação angular de CH3, em 

1006 cm
-1

 das vibrações moleculares simétricas devido às ligações Si-O, em 684 cm
-1 

em 

função das vibrações Al-O, demonstrando a obtenção do material modificado. No entanto, 

não se observa muita diferença entre os espectros com diferentes teores de quitosana.  

Resultado semelhante foi observado nas análises termogravimétricas, onde não 

apresentou a variação esperada nos teores de perda de massa quando a vermiculita foi 

modificada com diferentes teores de quitosana. 

 

Figura 5.13 - Espectro de infravermelho das amostras de vermiculita. (a) natural, (b) 7,5 % e (c) 15.0%. 
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Fonte: Autoria própria. 
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5.1.3 Difração de raios - X (DRX) 

 

Os difratogramas de raios - X dos argilominerais, nas suas formas naturais ou 

modificadas, estão apresentadas nas Figuras 5.14, para a bentonita e 5.15 para a vermiculita. 

Os resultados mostraram que ocorreu uma diminuição da intensidade da reflexão 001 ao 

incorporar a quitosana na bentonita, isto pode está relacionado com uma certa desordem no 

empilhamento das lamelas, conforme mostrado na Figura 5.14(a) a 5.14(e).  

 

Figura 5.14 - Análise de DRX das amostras de bentonita. (a) natural, (b) 7,5 %, (c) 10%, (d)12,5 % e (e) 15%. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Na análise dos difratogramas para a vermiculita não ocorreu mudança significativa 

após incorporação da quitosana, conforme mostrado na Figura 5.15 (a) a 5.15 (e). Observa-se 

também que não houve uma mudança significativa da estrutura em relação aos materiais 

estudados, vermiculita e bentonita, após o recobrimento com a quitosana (Figuras 5.14 - 

5.15). Esses resultados eram esperados porque a quitosana devido ser uma macromolécula, 

não ocupa os espaços interlamelares da argila. A interação deve ser apenas superficial, 

portanto não deve causar alterações na estrutura cristalina da argila. 
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Figura 5.15 - Análise de DRX das amostras de vermiculita. (a) natural, (b) 7,5 %, (c) 10,0%, (d) 12,5 % e (e) 

15,0%. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

O resultado da análise por difração de raios - X do pó da casca de caranguejo mostra a 

presença de material cristalino caracterizado por vários picos estreitos e intensos, conforme 

mostrado na Figura 5.16. O material cristalino foi atribuído a compostos inorgânicos, como 

derivados de cálcio, comuns em carapaças de crustáceos. O difratograma da quitosana 

apresentou duas reflexões e uma tendência a material amorfo, que deve ser pelo fato que se 

trata de biopolímero com alta cadeia molecular e estarem desorganizadas, conforme mostrado 

na Figura 5.17. O tratamento químico para conversão da quitina em quitosana também 

remove a fração inorgânica do material de partida. Conclui-se pela análise de difração de raios 

– X que as estruturas das argilas foram preservadas com a incorporação da quitosana. 
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Figura 5.16 - Análise de DRX da amostra de pó da casca de caranguejo. 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

 
Figura 5.17 - Análise de DRX da amostra de quitosana. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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5.1.4 Análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As análises das micrografias estão apresentadas nas Figuras 5.18 a 5.20. Foram 

realizadas as análises dos argilominerais (bentonita e vermiculita) e da quitosana. Na Figura 

5.18, pode-se observar à estrutura fibrilar da quitosana. É importante mencionar que a 

quitosana foi analisada da forma como foi adquirida, sem nenhum tratamento prévio do 

material para posterior incorporação nos argilominerais. 

 

Figura 5.18- Micrografia da amostra de quitosana. (a) 50 μm, (b) 20 μm, (c)10 μm e (d) 5μm. 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

As micrografias após a modificação das argilas com a quitosana, não apresentaram 

mudanças significativas na morfologia em relação à dos argilominerais sem modificação, 

principalmente quando se observa em maior nível de ampliação. As Figuras 5.19 (a) a (e) 

mostram as micrografias para a bentonita e bentonita modificada com 7,5; 10,0; 12,5 e 15% 

de quitosana para uma ampliação de 10 m. Os resultados se mostram bastante semelhantes. 

No entanto, para uma ampliação de 50m (Figura 5.20) observa-se uma diferença bastante 

significativa. Enquanto que a bentonita natural apresenta pequenas partículas, a modificação  

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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com 7,5 % de quitosana desse argilomineral promove a formação de aglomerados bem 

formados com dimensões entre 20 e 50 m. Porém, não observa-se com nitidez a presença da 

quitosana na superfície.  

A formação dos aglomerados é bem semelhante para todas as amostras da argila 

modificada. Essa interação que permite a formação dos aglomerados pode ser responsável 

pela modificação observada na estrutura cristalina na difração de reios-x quando se compara a 

bentonita natural com as amostras modificadas. 

 

Figura 5.19- Micrografia das amostras de bentonita. (a) natural, (b) 7,5 %, (c) 10,0%, (d)12,5 % e (e) 

15,0%. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 



Capítulo 5: Resultados e discussão 

61 

Anne Priscila Oliveira da Silva 

 

Figura 5.20- Micrografia das amostras de bentonita. (a) natural 50μm 

 (b) 7,5 % de quitosana 50 μm. 

 
(a) (b) 

Fonte: Autoria própria. 

 

As Figuras 5.21(a) a (e) representa as micrografias obtidas a partir da vermiculita 

natural e da vermiculita modificada com 7,5; 10,0; 12,5 e 15,0% de quitosana, 

respectivamente. Os resultados não apresentam diferenças significativas entre as formas 

natural e modificada com a quitosana. Mesmo em níveis menores de ampliação essa diferença 

não é muito intensa, como pode ser observado na Figura 5.22. Neste caso se observa o 

material com estrutura lamelar com domínios granulares depositados.  

 

Figura 5.21 - Micrografia das amostras de vermiculita. (a) natural, (b) 7,5 %, (c) 10,0%, (d)12,5 % e (e) 

15,0%. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.22 - Micrografia das amostras de vermiculita com ampliação de 500 m.(a) natural e modificada 

com 15,0% de quitosana. 

 

 
(a)   

 
(b) 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.1.5 Análise textural por adsorção de N2 

 

A Tabela 5.4 mostra os resultados através de adsorção de N2 para determinação da 

área específica dos argilominerais antes e após a modificação com a quitosana. Com as duas 

argilas observa-se uma diminuição da área específica após a modificação com a quitosana. No 

entanto, a modificação da bentonita com a quitosana apresentou uma maior variação na área 

específica.  

Os resultados observados estão de acordo com aqueles observados pela microscopia 

eletrônica de varredura. Para a bentonita, a formação de aglomerados após a modificação com 

a quitosana deve proporcionar uma redução significativa na área superficial das partículas. 

Neste caso, observou-se uma diminuição de 65 para 12 m
2
/g após a modificação com 7,5% de 

quitosana. Para a vermiculita houve uma diminuição da área superficial após a modificação 

com a quitosana. No entanto esta não foi tão significativa, variando de 14 para 7 m
2
/g. Esse 

resultado também está de acordo com o observado com a microscopia eletrônica de varredura, 

onde não se verificou mudanças expressivas após a modificação da vermiculita. Os valores de 

área específica obtidos para 7,5 e 15% de quitosana também não foram muito diferentes. 

Esses resultados também corroboram com aqueles observados tanto por termogravimetria 

quanto por FTIR, onde não se observa diferenças significativas em relação aos diferentes 

teores de quitosana na modificação da vermiculita.  
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Tabela 5.4 - Análise da área superficial dos argilominerais. 

Argila SBET (m
2
/g) 

Vermiculita natural 14 

Verm.Quit.7,5% 7 

Verm.Quit 15,0% 5 

Bentonita natural 65 

Bent.Quit.7,5% 12 

Verm.Quit = Vermiculita revestida com quitosana; Bent.Quit= Bentonita revestida com quitosana; SBET= área 

superficial pelo método de BET.  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Convém ressaltar que as análises de adsorção N2 dos materiais com quitosana 

incorporada, tiveram um pré – tratamento superficial diferente (para evitar a perda de matéria 

orgânica). Então, não se descarta a possibilidade da diminuição da área ser devido a uma 

adsorção de N2 menor devido ao pré – tratamento diferente. Conclui-se que as caracterizações 

analisadas conjuntamente indicam a incorporação da quitosana nas argilas sem destruição da 

estrutura.  

 

5.2 DETERMINAÇÃO DO PESO MOLECULAR MÉDIO DA QUITOSANA 

 

Para determinação da massa molar média é necessário à obtenção da viscosidade 

intrínseca [η], através do tratamento de dados resultante da determinação da viscosidade 

reduzida ou inerente, a várias concentrações e extrapolação a concentração a zero. A 

viscosidade intrínseca pode então ser definida como: 

[𝜂] = lim𝐶⇾ 0 (
𝜂𝑠𝑝

𝐶
) lim𝐶⇾0 (

𝑙𝑛𝜂𝑟

𝐶
)                                                                                                   (12) 

Inicialmente, determinou-se a viscosidade relativa (ηr) e a viscosidade específica (ηsp) 

para cada solução de quitosana utilizando as equações: 

 (ηr)=  T/ T0                                                                                                                                                                                           (13) 

(ηsp)=  T- T0/ T0                                                                (14)                  
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Onde T é o tempo médio de escoamento da solução de quitosana e To é o tempo de 

escoamento do solvente. 

Em seguida, determinou-se a viscosidade reduzida e inerente para cada solução de quitosana, 

através das seguintes equações: 

Viscosidade reduzida: (ηred)= ηsp / C                                                                                      (15) 

Viscosidade inerente: (ηinh)=lnηr / C                                                                                      (16) 

Logo após, plotou-se uma curva com os valores obtidos da viscosidade reduzida e 

inerente versus a concentração, conforme mostrado na Figura 5.23 e após a extrapolação a 

concentração zero, foi obtido o valor da inclinação linear desta curva. Neste caso, foi 

escolhido a viscosidade reduzida. O valor da inclinação é a viscosidade intrínseca a ser 

utilizada para determinar o peso molecular médio da quitosana através da fórmula [η]= K. 

𝑀𝑣
̅̅ ̅̅ a

. Sendo obtido um valor médio de massa molar da quitosana igual 1,6.10
5
 g/mol . 

 

Figura 5.23 - Gráfico do teste de viscosidade versus concentração da quitosana. 
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Fonte: Autoria própria. 
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5.3 ENSAIOS DE ADSORÇÃO  

 

Os ensaios de adsorção empregando a bentonita e a vermiculita modificadas com 

quitosana foram realizadas usando solução de Cu
2+

 com a concentração de 100 mg/L. Os 

resultados, em percentual de íons Cu
2+

 removido, estão apresentados nas Figuras 5.24 e 5.25. 

A Figura 5.24 representa os resultados obtidos a partir da adsorção do Cu
2+

 pelas amostras de 

bentonita.  

Os resultados mostram um crescimento na remoção do Cu
2+

 a medida que se aumenta 

o teor de quitosana, chegando a quase dobrar quando se compara a bentonita com 15% de 

quitosana com a bentonita sem modificação. A capacidade máxima de adsorção obtida foi 

61,5 % que equivale a 6,15 mg de Cu
2+

/g de argila. Esses resultados também estão de acordo 

com aqueles observados por TG e FTIR, onde cofirmaram o aumento do teor do agente 

modificante da matriz argilosa. Por outro lado, o aumento do tamanho dos grânulos e 

diminuição da área específica, observados por MEV e BET, respectivamente, 

proporcionariam uma diminuição na eficiência da adsorção. Esse resultado indica que, apesar 

da bentonita natural também adsorver íons Cu
2+

, a quitosana deve apresentar um maior 

potencial como adsorvente desse íon. 

 

 

Figura 5.24 - Quantidade de material adsorvido na bentonita para Cu
2+

.  
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Fonte: Autoria própria. 
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A Figura 5.25 representa os resultados obtidos a partir da adsorção do Cu
2+

 pelas 

amostras de vermiculita. Os resultados mostram que a vermiculita natural apresenta uma 

capacidade maior de remoção de íons Cu
2+

 comparada à bentonita natural. Enquanto a 

bentonita natural remove cerca de 35% dos íons Cu
2+

 presentes na solução, a vermiculita 

natural remove cerca de 76%. Por outro lado, a adição de quitosana à vermiculita não 

proporcionou um aumento significativo na capacidade de remoção dos íons Cu
2+

. A 

capacidade de remoção de Cu
2+

 para diferentes teores de quitosana na vermiculita também 

não foi alterada. Esses resultados também estão de acordo com aqueles observados por TG e 

FTIR, onde se verifica que não houve aumento na proporção da quitosana em relação à 

vermiculita.  

 

Figura 5.25 - Quantidade de material adsorvido na vermiculita para Cu
2+

.  
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Fonte: Autoria própria. 
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5.4 ENSAIOS CINÉTICOS DE ADSORÇÃO 

 

5.4.1 Ensaios cinéticos com os materiais naturais 

 

O estudo da cinética de adsorção foi realizado usando-se diferentes materiais como 

adsorventes de íons Cu
2+

 (bentonita natural, vermiculita natural, quitosana e pó de casca de 

caranguejo). A Figura 5.26 e Tabela 5.5 apresentam estes resultados. Os resultados obtidos 

demonstram uma elevada capacidade de remoção dos íons Cu
2+

 pela quitosana e o pó da casca 

do caranguejo, onde observa-se que esses materiais removeram quase que todo cobre da 

solução. Em cerca de uma hora de procedimento todos os adsorventes já haviam removido 

cerca de 85% do metal. Após 12 horas de contato nos ensaios de adsorção uma remoção do 

metal estudado de 42 %, 68 % para a bentonita e vermiculita, respectivamente. No entanto, 

tanto a quitosana quanto o pó da casca do caranguejo removeram 98 % do cobre da solução.  

A maior capacidade de remoção do íon Cu
2+

 pela quitosana explica porque, apesar da 

diminuição da área específica, sua incorporação à bentonita proporcionou um aumento na 

remoção do cobre da solução, Figura 5.24. Já a modificação da vermiculita pela quitosana não 

proporcionou melhoria na capacidade adsortiva, Figura 5.25, pois esta argila já apresenta boa 

remoção do cobre e a quantidade de quitosana incorporada não foi grande. 

A amostra do pó da casca de caranguejo demonstra-se como um material promissor 

para o estudo aplicado, onde foi observado que após 8 horas ocorre o seu equilíbrio, 

representando 99% de redução do metal estudado. A casca de caranguejo apresentou uma 

remoção quase total dos íons Cu
2+

 da solução em cerca de 04 horas, sua eficiência em 30 

minutos, já quase superava a remoção total do segundo melhor adsorvente, a vermiculita com 

68 %. 

Nos ensaios de bentonita, observa-se que a interação do adsorvente - adsorbato ocorre 

de forma instantânea ocorrendo o equilíbrio após 1 hora de contato, com um total de remoção 

de 42 %. Passado este período de tempo, observa-se que existe uma tendência ao processo de 

dessorção. 
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Figura 5.26 - Estudo cinético dos materiais naturais. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 5.5 - Ensaios de adsorção de íons Cu
2+

em função do tempo  

Tempo 

 

Bentonita Vermiculita  Quitosana Pó daCasca de 

caranguejo 

(Horas) (%)Ads Qe 

(mg/g) 

(% )Ads Qe 

(mg/g) 

 

 
(% )Ads Qe 

(mg/g) 

(%)Ads Qe 

(mg/g) 

0,08 41,51 18,70 56,49 25,45  55,94 25,2 35,05 17,53 

0,25 45,73 20,60 50,83 22,90  69,26 31,2 52,43 22,22 

0,50 41,62 18,75 53,27 24,00  73,81 33,25 64,56 32,28 

1 45,95 20,70 61,04 27,50  83,02 37,40 83,28 41,64 

4 44,28 19,95 62,93 28,35  96,03 43,26 98,48 49,24 

8 45,99 20,05 61,35 26,75  96,58 42,11 98,78 49,38 

12 42,17 19,00 67,70 30,50  98,36 44,31 98,89 49,44 

24 38,19 16,65 67,09 29,25  98,97 43,14 99,22 49,61 

Fonte: Autoria própria. 
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5.4.2 Ensaio cinético da quitosana com variação da concentração 

 

Os resultados do estudo do efeito da concentração inicial de cobre (II) sobre a 

adsorção com a quitosana estão representados na Tabela 5.6 e na Figura 5.27. Pode-se 

observar que a quitosana possui uma grande quantidade de sítios ativos disponíveis, devido a 

alta capacidade adsortiva mesmo com o aumento dos íons na interface líquido - sólido, 

obtendo uma remoção de 157 mg/g de íons de cobre pelo adsorvente para os ensaios com 

concentração inicial de 750 mg/L.  

 

Tabela 5.6 - Resultados do estudo cinético da quitosana em função da concentração de Cu
2+

  

Tempo 

(Horas) 

%Adsorção 

(100 ppm) 

Qe 

(mg / g) 

% Adsorção 

(300 ppm) 

Qe 

(mg / g) 

% Adsorção 

(750 ppm) 

Qe 

(mg/ g) 

0,02 35,91 17,15 10,10 15,15 13,64 51,15 

0,20 36,21 18,10 5,76 8,64 10,81 40,54 

0,50 59,97 29,98 27,65 41,47 21,30 79,87 

1 65,95 32,97 50,11 75,16 20,41 76,53 

4 78,18 39,09 51,63 77,44 33,70 126,37 

8 88,25 44,12 54,84 82,26 41,81 156,79 

24 92,84 46,42 59,05 88,57 41,87 157,01 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.27 - Estudo cinético da quitosana em função da quantidade adsorvida de Cu
2+

com diferentes 

concentrações. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

5.5 MODELOS CINÉTICOS 

 

Para realizar a análise dos dados experimentais em função dos modelos cinéticos de 

pseudo primeira-ordem de Lagergren e pelo modelo de pseudo segunda-ordem na forma 

linear foi necessário a obtenção dos parâmetros cinéticos ln(qe-qt) e t/qt, conforme 

demonstrado na Tabela 5.7 . 

Inicialmente tratou-se os dados obtidos nos ensaios de adsorção mostrados na Tabela 

5.5 utilizando-se o modelo de Lagergren para cinética de pseudo primeira-ordem, através da 

Equação 17: 

Os dados obtidos foram lançados em um gráfico de ln (qe-qt) em função de t, onde qt 

é o valor de qe no tempo t.  

ln (qe-qt) = ln qe- k1t                                                                                              (17)  

k1 é a constante de velocidade de pseudo primeira-ordem (min
-1

). 

Posteriormente, tratou-se os dados por um modelo cinético de pseudo segunda-ordem 

utilizando-se a Equação 18: 

 

 
1

qt
=

1

k2qe
2 +

1

qe
∗ t                                                                                                             (18) 
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 Onde: k2 é a constante de velocidade de pseudo segunda-ordem (g mg
-1

 min
-1

).  

Através dos resultados obtidos, pode-se observar que o gráfico de t / qt em função de t 

apresentou um comportamento linear, indicando que os resultados experimentais se ajustam 

melhor ao modelo para uma cinética de pseudo segunda-ordem, conforme mostrado na Tabela 

5.7 e Figuras 5.28 e 5.29. O comportamento da cinética pseudo-segunda ordem indica que o 

tipo mecanismo principal que controla a adsorção é a reação química, conforme observado 

através da Figura 5.30 (KRISHNAPRIYA & KANDASWAMY, 2009). 

 

Tabela 5.7 - Dados experimentais dos parâmetros cinéticos para os modelos de pseudo-primeira ordem e 

pseudo- segunda ordem dos materiais naturais. 

Tempo 

(Horas) 

Bentonita  Vermiculita  Quitosana Casca de 

caranguejo 

 ln(qe-qt) t/qt  

 

ln(qe-qt) t/qt  

 

ln(qe-qt) t/qt  

 

ln(qe-qt) t/qt 

           

0,08 -1,20397 0,004  1,619 0,003  2,950 0,003  3,457 0,005 

0,25 - 0,012  2,028 0,011  2,573 0,008  3,136 0,010 

0,5 -1,38629 0,027  1,872 0,021  2,403 0,015  2,831 0,015 

1 - 0,048  1,099 0,036  1,933 0,027  2,028 0,024 

4 -1,38629 0,200  0,765 0,141  0,049 0,092  - 0,081 

8 - 0,399  1,322 0,299  0,788 0,190  - 0,162 

12 - 0,631  -33,271 0,393  -32,578 0,271  - 0,243 

24 -33,2711 1,441  0,223 0,820  0,153 0,556  - 0,484 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.28 -. Dados experimentais dos parâmetros cinéticos para o modelo pseudo- primeira ordem da 

vermiculita. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 5.29 -. Dados experimentais dos parâmetros cinéticos para o modelo pseudo- segunda ordem. 
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Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5.30 – Ensaio cinético da quitosana. (a) antes do ensaio e (b) após ensaio de adsorção com íons Cu
2+

. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.6 PLANEJAMENTO FATORIAL 2
2 

 

O planejamento fatorial 2
2 

foi realizado seguindo o procedimento descrito no item 4.8. 

Os dois fatores estudados com seus respectivos níveis estão apresentados na Tabela 5.8. 

5.6.1 A resposta  

 A resposta do planejamento fatorial 2
2
 corresponde ao percentual de cobre adsorvido 

obtido no ensaio de remoção, conforme mencionado no item 5.7. A Tabela 5.8 mostra os 4 

ensaios e suas respectivas respostas R1 e R2 e a média dos valores entre as duas respostas em 

função da porcentagem de material adsorvido para cada material usado como adsorvente. Os 

ensaios de adsorção realizados, através do planejamento 2
2
 demonstram que a quitosana 

apresenta uma melhor remoção dos íons cobre (Cu
2+

) do que a vermiculita natural. Este 

resultado pode está associado ao fato que a quitosana apresenta-se como um bom adsorvente 

para os íons cobre (Cu
2+

) presentes em solução. Pode-se observar uma quantidade adsorvida 

de 89,22 % para altas concentrações de cobre utilizando a quitosana como adsorvente. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Tabela 5.8 - Resultado do planejamento 2
2
 dos ensaios com quitosana e vermiculita natural. 

Fatores  (-)  (+)     

1:Concentração(mg/L)  100  1000     

2:Massa (g)  0,1  0,5     

 Níveis  Quitosana   Vermiculita  

Ensaios x1 x2  R1 R2 Média  R1 R2 Média 

1 - -  85,94 87,53 86,73  36,03 34,07 35,05 

2 + -  13,36 19,01 16,18  7,79 6,76 7,27 

3 - +  99,56 99,70 99,63  76,11 87,7 81,90 

4 + +  87,53 90,92 89,22  22,34 23,63 22,98 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.6.2 Cálculo dos efeitos  

 

Os efeitos foram calculados a partir da diferença de duas médias, onde cada uma 

possui metade das respostas dos experimentos. Com dois fatores, cada média envolve 2 

respostas, uma vez que ao todo são realizados 4 experimentos. A Tabela 5.9 representa os 

coeficientes de contrastes.  

 

Tabela 5.9 - Matriz de coeficiente de contraste para um planejamento fatorial 2
2 

Ensaios M x1 x2 x12 

1 1 -1 -1 1 

2 1 1 -1 -1 

3 1 -1 1 -1 

4 1  1 1 1 

Fonte: Autoria própria. 
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Esses efeitos foram calculados multiplicando-se os dados das médias das respostas, 

para cada ensaio, pelo sinal do coeficiente de contraste de cada variável do ensaio 

correspondente.  

5.6.3 Determinação do erro experimental 

 

Para a determinação do erro experimental é necessário inicialmente o cálculo da 

variância. Como as observações individuais foram realizadas em duplicata, a estimativa 

combinada da variância (S
2
) de uma observação individual é dada pela Equação 19. 

𝑆2 = ∑
di

2

2N
                                                                                    (19) 

Onde di é a diferença entre as duas observações correspondentes ao i-ésimo ensaio 

(R1–R2) na Tabela 5.8, e N é o número total de ensaios. Substituindo-se os valores dos desvios 

na equação acima e fazendo N=4, teremos, por exemplo, para a vermiculita: 

S
2
= [(1,96)

2
+ (1,03)

2
+ (-11,59)

2
+ (-14,75)

2
+ (-1,29)

2
] /8 = 17,61 

Uma estimativa da variância de um efeito pode ser determinada a partir da Equação 

20. 

𝛿𝑌
2 = ∑ 𝑎𝑖

2 𝛿𝑖
2                                                                            (20) 

Onde a variância da média das duas observações que é igual a (17,61/ 2,00), uma vez 

que o experimento foi feito em duplicata. O coeficiente ai para um planejamento fatorial 2
2
 é 

±1/4, de forma que ai
2 

= 1/8, para i = 1,.., 4. Portanto, para calcular a estimativa da variância 

de um efeito, basta fazer: 

𝛿(𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜)
2               =  

 
(1,00/8 + ....+1,00/ 8) x (17,61/ 2,00)  

   
𝛿(𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜)

2               = (4/8) x (8,80) = 4,40 

 

O erro padrão é a raiz quadrada do resultado da variância e no caso da vermiculita 

tem como valor 2,10. O erro padrão para a média global é a metade do valor obtido do erro 

padrão para os efeitos e tem como valor 1,05. Para ressaltar os resultados obtidos, foi 

realizado o cálculo para determinação dos efeitos importantes, onde se multiplicou o valor do 
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t de Student pelo erro padrão para 95% de confiança e 4 graus de liberdade (2,78), de forma 

que cada ensaio apresenta um grau de liberdade por ter sido realizado em duplicata. O valor 

obtido pelo produto do t de Student pelo erro padrão indica a significância dos dados em 

função dos efeitos e suas interações. Neste caso foram considerados como significativos todos 

os efeitos que apresentaram valores superiores a 5,83. A Tabela 5.10 mostra os resultados 

obtidos para os efeitos principais e suas interações dos materiais estudados. 

  

Tabela 5.10 - Resultado dos efeitos do planejamento 2
2
 dos ensaios com vermiculita natural e quitosana 

Tipo de material Quitosana vermiculita 

Média 72,94 ± 0,60 36,80 ± 1,05 

Efeitos principais:   

1(Concentração) -40,50 ± 1,20 -43,40 ± 2,10 

2(Massa) 42,97 ± 1,20 31,28 ± 2,10 

Interações de dois fatores:   

12 30,07 ± 1,20 -15,57 ± 2,10 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.7 PLANEJAMENTO FATORIAL 2
3 

 

O planejamento fatorial 2
3 

foi realizado seguindo o procedimento descrito no item 4.9. 

Os três fatores estudados com seus respectivos níveis estão apresentados na Tabela 5.11. 

 

5.7.1 A resposta do planejamento fatorial 2
3 

 

A resposta do planejamento fatorial 2
3
 corresponde ao percentual de cobre adsorvido 

obtido no ensaio de remoção, conforme mencionado no item 4.9. A Tabela 5.11 mostra os 8 

ensaios e suas respectivas respostas R1 e R2 e a média dos valores entre as duas respostas em 

função da quantidade de íons adsorvido em mg/g para cada material usado como adsorvente.  
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Os ensaios de adsorção realizados, através do planejamento 2
3
 demonstram que a 

incorporação da quitosana na vermiculita apresenta uma melhor remoção dos íons cobre 

(Cu
2+

) do que a vermiculita natural.  

 

Tabela 5.11 - Resultado do planejamento 2
3
 dos ensaios com vermiculita natural e vermiculita com 

quitosana 1,5%. 

Fatores (-) (+) 

1: Concentração(mg/L) 100 1000 

2:Massa (g) 0,1 0,5 

3:Tipo do catalisador Sem quitosana Com quitosana 

Ensaio x1 x2 x3 R1 R2 Média 

1 - - - 18,01 17,52 17,52 

2 + - - 33,80 36,37 36,37 

3 - + - 7,61 8,77 8,19 

4 + + - 22,34 23,63 22,98 

5 - - + 24,08 24,41 24,24 

6 + - + 52,22 52,22 52,22 

7 - + + 8,86 8,98 8,92 

8 + + + 30,48 27,05 28,76 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.7.2 Visão geométrica dos resultados  

 

Um planejamento fatorial também pode ser representado por uma forma geométrica. 

Quando analisar-se os ensaios de um planejamento 2
3
, os dados são apresentados na forma de 

um cubo, conforme a Figura 5.31.  
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Para uma melhor visualização, exemplificam-se para a concentração que os vértices 1, 

3, 5 e 7 (face esquerda do cubo) estão relacionados aos níveis inferiores, seguindo o mesmo 

raciocínio os vértices 2, 4, 6 e 8 (face direita do cubo) para os níveis superiores. As respostas 

correspondentes aos níveis (-) do fator x2 são expostas na face inferior do cubo, enquanto que 

para os níveis (+) são expostos na face superior. Para o fator x3, os níveis (-) e (+) são 

expostos nas faces frontal e traseira do cubo, respectivamente.  

 

Figura 5.31 - Visão geométrica no planejamento 2
3
 completo. (a) representação dos ensaios e (b) valores obtidos 

nos ensaios. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os valores da média das duas repetições na Tabela 5.11, mostram que para o fator x1, 

ao variar do nível (-) para (+), do ensaio 1 para o 2, houve um aumento na resposta em função 

da capacidade de adsorção em um valor de 17,52 para 36,37 mg/g de cobre adsorvido no 

material. Esse resultado indica que nas mesmas condições de massa da amostra de 

vermiculita, existe uma quantidade dos sítios ativos suficiente para adsorver uma quantidade 

de íons de cobre dez vezes maior que a concentração do nível inferior (-). Nos ensaios 5 e 6 

também apresenta-se um aumento do valor de 24,24 para 52,22 mg/g de metal adsorvido, essa 

tendência é devido estar nas mesmas condições de concentração e massa.  

Os dados da média na Tabela 5.11, mostram que para o fator x2, quando variou o nível 

(-) para (+), do ensaio 1 para o 3, ocorre uma diminuição na média do ensaio 1 para o ensaio 

3, com uma diminuição na resposta em função da capacidade de adsorção em um valor de 

17,52 para 8,19 mg/g de cobre adsorvido no material, devido ao fato que a variação do nível  
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(-) para o nível (+) ocorre um aumento de 5 vezes da massa, ou seja, aumento dos sítios ativos 

disponíveis para adsorver o metal em estudo. Nos ensaios 5 e 7 também se observou este 

comportamento, com uma variação de 24,24 para 8,92 mg/g de material adsorvido. 

Os dados da média na Tabela 5.11 mostram que para o fator x3, quando se variou o 

nível (-) para (+), do ensaio 1 para o 5, a resposta aumentou de um valor de 17,52 para 24,24 

mg/g. Em comparação com os demais ensaios, também mostrou o mesmo comportamento. 

Nos ensaios 2 e 6 ocorreu um aumento de 36,37 para 52,22 mg/g. Já nos ensaios 4 e 8, um 

aumento de 22,98 para 28,76 mg/g de metal adorvido pelo material. Este resultado está 

associado ao fato que a inserção do polímero na argila sugere o aumento do número de sítios 

disponíveis e também pela sua capacidade de complexação dos metais conforme aos 

resultados apresentados na literatura. 

 

5.8 ESTUDO SIMULTÂNEO DE ADSORÇÃO COM ÁGUA PRODUZIDA SINTÉTICA E 

METAL 

 

Esse estudo teve como objetivo principal avaliar a capacidade de adsorção dos 

diferentes materiais em estudo, separados e simultaneamente, tanto o óleo quanto ao íon Cu
2+

 

presentes em águas de produção, bem como estudar possíveis interferências de um material na 

adsorção do outro, uma vez que os metais tem características hidrofílicas e o óleo é 

hidrofóbico.  

A Figura 5.32, apresentada abaixo, mostra a adsorção de íons Cu
2+

 presentes em 50 

mL de uma solução 50 mg/L, por amostras de 0,5 g dos diferentes adsorventes. Os resultados, 

obtidos por absorção atômica de chama, mostram que todos os adsorventes foram eficientes, 

praticamente, todo o cobre presente nas soluções, nas condições do estudo. O total de cobre 

removido variou entre 97 e 99,8 %. Esse resultado indica que todos os materiais apresentam 

um bom potencial para remoção de cobre no meio aquoso.  
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Figura 5.32 – Ensaio de adsorção de íons cobre na ausência de óleo com diferentes adsorventes. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 5.33 apresenta os resultados obtidos a partir de um estudo semelhante ao 

apresentado no item anterior. A diferença é que a solução contendo íons cobre foi preparada 

usando-se como solvente uma solução aquosa previamente saturada com óleo de fração leve. 

Os resultados mostram uma perda (entre 10 e 45%) na capacidade adsortiva por, 

praticamente, todos os adsorventes. A única exceção foi a quitosana que apresentou uma 

capacidade de remoção parecida com aquela apresentada na ausência do óleo, Figura 5.32. A 

diminuição da capacidade de adsorção do cobre (Cu
2+

) por parte do adsorvente se deve ao fato 

de que a presença do metal na solução torna o meio mais polar e isso força a saída do óleo 

para o ambiente de menor polaridade, o adsorvente. A presença do óleo na superfície do 

adsorvente bloqueia uma fração dos sítios adsorventes do metal, reduzindo assim a 

capacidade adsortiva. 
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Figura 5.33 – Ensaio de adsorção de íons cobre na presença de óleo com diferentes adsorventes. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Os resultados da remoção de óleo são apresentados nas Figuras 5.34 e 5.35, mostradas 

a seguir. A Figura 5.34 mostra a adsorção do óleo pelos diferentes adsorventes na ausência de 

Cu
2+

. A solução usada foi preparada a partir da saturação da água pela fração leve do óleo, 

como descrita anteriormente. A técnica usada para avaliação da adsorção foi a fluorescência 

molecular, uma vez que na composição do óleo encontra-se presente uma grande diversidade 

de compostos aromáticos que apresentam o fenômeno da fluorescência. Os resultados 

mostram que a modificação das argilas com a quitosana melhora sua capacidade de adsorção 

em cerca de 12 %, tanto da vermiculita quanto da bentonita, sendo a bentonita modificada 

(15%) o material que apresentou maior percentual de remoção do óleo, cerca de 70 %. Alguns 

trabalhos na literatura mostram a quitosana como um bom adsorvedor de gorduras, no 

entanto, a modificação não potencializou a capacidade adsortiva das argilas. Uma possível 

explicação para este fato é que a quitosana apresenta certa quantidade de grupos polares em 

sua estrutura. 
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Figura 5.34 – Ensaio de adsorção de óleo na ausência de íons cobre com diferentes adsorventes. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 5.35 mostra os resultados obtidos para a remoção do óleo na solução 

saturada com a fração leve contendo 50 mg.L
-1

 de Cu
2+

. Os resultados mostram que, no geral, 

a presença do metal na solução potencializa a adsorção do óleo pelo adsorvente, elevando os 

valores dos demais ensaios para a mesma ordem do melhor resultado obtido sem a presença 

do metal, cerca de 70%. Esse comportamento era previsível pelo mesmo motivo que 

descrevemos para os resultados da Figura 5.32, ou seja, a presença dos íons metálicos na 

solução aumenta a polaridade da solução induzindo uma saída do óleo para a superfície dos 

materiais adsorventes, potencializando a capacidade adsortiva dos mesmos. 
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Figura 5.35 – Ensaio de adsorção de óleo na presença íons cobre com diferentes adsorventes. 
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Fonte: Autoria própria 
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6 CONCLUSÕES  

 

A análise das curvas TG/DTG das amostras de vermiculita modificadas apresentaram 

valores bem semelhantes de perda de massa, na faixa de temperatura entre 150 e 600
o
C, 

independente do teor de quitosana incorporado. Esses resultados indicam que houve algum 

tipo de limitação no processo de incorporação da quitosana ao material argiloso. Uma 

possibilidade é que a deposição não apresente uma distribuição homogênea na superfície da 

argila ou até mesmo um erro no cálculo da proporção entre os dois materiais. 

No caso da bentonita, se observa a diminuição na perda de água na região de 25-150ºC 

para as amostras modificadas com os diferentes teores de quitosana, sugerindo que a adição 

da quitosana propicia uma redução na hidrofilicidade quando se compara ao material não 

modificado. No entanto, deve-se levar em consideração que após a modificação o material foi 

seco em estufa. Como esperado, quando se aumentou a quantidade de quitosana em relação à 

argila, observou-se um crescimento no teor de perda de massa na faixa de temperatura entre 

150 e 600
o
C. Esses resultados indicam que a modificação da bentonita pela quitosana foi mais 

eficiente que para a vermiculita.  

Como já era esperado, devido à modificação acontecer apenas na superfície, os dados 

de DRX não demonstraram mudanças significativas na cristalinidade nos argilominerais 

revestidos com quitosana em comparação a sua forma natural. Apenas a bentonita apresentou 

um alargamento e uma diminuição na intensidade da transição que ocorre em 2θ = 6,5, 

indicando uma redução no grau de cristalinidade, após o processo de modificação. 

Os resultados do MEV não demonstraram uma mudança significativa na morfologia 

da vermiculita após a modificação com a quitosana, porém no caso da bentonita observa-se 

uma agregação proporcionando um aumento visual no tamanho dos grânulos. Provavelmente 

essa agregação esteja associada à alteração observada nos difratogramas de raios-X. 

Nos resultados de IV observa-se a presença da quitosana na superfície dos 

argilominerais, devido o aumento da intensidade das bandas de absorção características do 

material orgânico, tal como, na região de 3423 cm
-1

 atribuída à deformação axial de O-H de 

associação polimérica e a presença do grupamento N-H. Essa variação foi mais significativa 

para as amostras de bentonita, da mesma forma observada pela termogravimetria. 

 

 



Capítulo 6: Conclusões 

85 

Anne Priscila Oliveira da Silva 

 

Os resultados das análises por BET demonstraram uma diminuição da área específica 

dos materiais modificados em relação às suas formas naturais. No entanto, essa diminuição foi 

bem mais pronunciada para as amostras de bentonita. As amostras de vermiculita modificadas 

apresentaram, praticamente, a mesma área específica, corroborando com os resultados de TG 

e FTIR. 

Em relação à capacidade de adsorção do Cu
2+

, observou-se, quando se utilizou 

bentonita, que a modificação com a quitosana potencializa a capacidade de remoção. Porém 

observou-se que a vermiculita natural apresenta-se como um material potencial para este fim. 

Como a modificação da vermiculita com a quitosana não se mostrou muito eficiente, não há 

como avaliar efetivamente o efeito da modificação dessa argila em relação à remoção dos íons 

Cu
2+

. 

Os estudos cinéticos com diferentes materiais (bentonita, vermiculita, quitosana e pó 

de casca de caranguejo) mostraram que, dentre esses, a bentonita apresentou o pior resultado 

como adsorvente para o íon Cu
2+

. A vermiculita apresentou um resultado bom, porém uma 

maior eficiência na remoção foi obtida para a quitosana e o pó da casca do caranguejo. Como 

a quitosana é um derivado da quitina que é o componente de grande importância na 

composição da carapaça dos crustáceos, esses resultados indicam que, provavelmente, os 

grupos complexantes de metais na quitosana não são apenas aqueles obtidos a partir das 

reações de conversão da quitina em quitosana, uma vez que o polímero natural apresenta 

semelhante capacidade de complexação. 

Em função dos ensaios de adsorção realizados inicialmente através de um 

planejamento 2
2
, pode-se observar através dos fatores de concentração (x1) e massa do 

adsorvente (x2), que a quitosana demonstrou maior capacidade adsortiva do que a vermiculita 

natural, com uma máxima de 89,22 % em média para concentrações de 1000 mg/L. 

Em função dos ensaios de adsorção realizados através de um planejamento 2
3
, pode-se 

observar que o fator x3, ou seja, o uso da quitosana demonstrou maior capacidade adsortiva do 

que a vermiculita natural. 

Os resultados mostram que a capacidade de remoção dos íons através da quitosana foi, 

em média, de 92,84 % para cobre em concentrações na faixa de 100 mg/L e de 41,87 % para 

concentrações em torno de 750 mg /L após 24 horas de contato. 

Os dados cinéticos de íons de Cu
2+

 pelos materiais naturais, vermiculita, bentonita e 

quitosana segue a cinética de pseudo segunda – ordem indicam que a adsorção química 

controla o processo. 



Capítulo 6: Conclusões 

86 

Anne Priscila Oliveira da Silva 

 

Em relação aos ensaios simultâneo com óleo e metal foi observado que todos os 

materiais apresentam um bom potencial para remoção de cobre no meio aquoso. No entanto, 

Os resultados mostram uma perda entre 10 e 45% na capacidade adsortiva, em relação aos 

ensaios contendo somente o metal, devido que a presença do óleo na superfície do adsorvente 

bloqueia uma fração dos sítios adsorventes do metal, reduzindo assim a capacidade adsortiva. 

Em relação aos ensaios simultâneo com óleo e metal, os resultados mostram que a 

modificação das argilas com a quitosana melhora sua capacidade de adsorção de óleo, cerca 

de 12 %, tanto da vermiculita quanto da bentonita, sendo a bentonita modificada o material 

que apresentou maior percentual de remoção do óleo, cerca de 70 %. 
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