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RESUMO 

 

 

Corantes sintéticos pertencem a uma classe de compostos orgânicos que apresentam uma 

estrutura molecular aromática complexa que pode torná-los mais estáveis e, portanto, mais 

difícil de se biodegradarem, assim gerando efluentes complexos com grande carga orgânica 

e inorgânica. Métodos de adsorção têm sido usados com sucesso para descolorir efluentes, 

mas sua aplicação vem sendo limitada devido ao alto custo dos adsorventes. Adsorventes 

alternativos com a utilização de resíduos agroindustriais é uma alternativa viável para a 

descontaminação de efluentes com corantes. Este estudo tem como objetivo, avaliar o 

adsorvente alternativo proveniente da cadeia produtiva do sisal, o Resíduo em Pó de Sisal 

(RPS) para remoção de azul de metileno em meio aquoso. O preparo do adsorvente envolveu 

coleta, pré-lavagem, lavagem, secagem, redução de tamanho e classificação granulométrica. 

Para caracterização foi utilizado Microscopia Eletrônica de Varredura, Análise 

Termogravimétrica, Difração de Raios-X, assim como determinou-se o pH de carga zero, a 

influência do pH na solução do material e a acidez e basicidade da superficial. Para os ensaios 

adsortivos avaliou-se o efeito da dose do adsorvente, da granulometria, do pH na adsorção, 

estudos cinéticos, termodinâmicos e as isotermas de adsorção. A partir da caracterização do 

adsorvente, observou-se na análise termogravimétrica que as temperaturas usadas no 

experimento não conferiram modificações na estrutura do RPS. A superfície do RPS possui 

pH de carga zero de 5,25.  As maiores capacidades de adsorção foram verificadas na faixa 

de pH de 7,0 e 10,0. A qranulometria escolhida para o estudo teve tamanho de partícula 

>500µm. Foram testados os modelos cinéticos pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda 

ordem e difusão intrapartícula. O modelo cinético que melhor se ajustou aos dados 

experimentais da adsorção foi o modelo de pseudo-segunda ordem sendo influenciada 

também por difusão intrapartícula. O equilíbrio de adsorção foi atingido após 30 minutos. 

Testou-se os modelos de isotermas de Langmuir e Freundlich. A capacidade máxima de 

adsorção teórica do RPS para o azul de metileno foi determinada por meio da isoterma de 

Langmuir tendo valor de 354,62 mg.g-1. O modelo de isoterma que mais se ajustou aos dados 

experimentais foi o modelo da isoterma de Freundlich, indicando que a adsorção ocorre em 

superfície heterogênea e em multicamadas, o valor de n demonstrou que o processo de 

adsorção é favorável e apresenta ligações relativamente fracas entre o adsorbato e o 

adsorvente.  Os parâmetros termodinâmicos apresentaram os valores negativos para ∆𝐺°, 

indicando processo espontâneo e favorável para adsorção do azul de metileno sobre o RPS, 

valores negativos para ∆𝐻° e ∆𝑆° no processo de adsorção indicaram a natureza exotérmica 

da reação de adsorção e diminuição na aleatoriedade na interface sólido-líquido. Os 

resultados da adsorção do Resíduo em Pó de Sisal indicam que o mesmo é fortemente 

indicado para utilização como adsorvente alternativo na remoção do corante azul de metileno 

em solução aquosa. 

Palavras chaves: Resíduo em Pó de Sisal, Azul de Metileno, Adsorção, Efluentes e 

Modelagem. 
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ABSTRACT 
 

 

Synthetic dyes belong to a class of organic compounds which have a molecular complex 

aromatic structure which may make them more stable and therefore more difficult to 

biodegrade, thereby generating complex effluents with high organic and inorganic filler. 

Adsorption methods have been used successfully to discolor wastewater, but its application 

has been limited due to the high cost of adsorbents. Alternative Adsorbents has been used as 

viable alternative for the decontamination of effluents with dye. This study aims to evaluate the 

alternative adsorbent from the productive chain of sisal, the residue powder of Sisal  (RPS) for 

removal of methylene blue in aqueous medium. The preparation of the adsorbent involved 

collecting, pre-washing, washing, drying, size reduction and size classification. For 

characterization was used Scanning Electron Microscopy, Thermogravimetric Analysis, 

diffraction of X-rays, as well as determined the point of zero charge, the influence of pH on the 

solution of the material and the acidity and alkalinity of the surface. For the adsorptive tests 

evaluated the effect of the dose of adsorbent, the particle size, pH adsorption, kinetic, 

thermodynamic studies and adsorption isotherms. From the characterization of the adsorbent 

was observed in the thermal gravimetric analysis that the temperatures used in the experiment 

did not provide changes to the RPS structure. The surface of the RPS has zero charge pH 

5.25. The largest adsorption capacities were observed in the pH range 7.0 to 10.0. The particle 

size chosen for the study were particle with size > 500μm. Kinetic models pseudo-first order, 

pseudo-second order and intraparticle diffusion were tested. The kinetic model that best fits 

the experimental adsorption data was the model of pseudo-second order, the adsorption is 

also influenced by intraparticle diffusion. The adsorption equilibrium was reached after 30 

minutes. We tested the isotherm models of Langmuir and Freundlich. The theoretical 

maximum adsorption capacity of the RPS to methylene blue was determined by isotherm 

Langmuir with the amount of 354.62 mg g-1. The isotherm model that best fit the experimental 

data was the isotherm model of Freundlich, indicating that the adsorption occurs in a 

heterogeneous surface in a multilayer, the value of n showed that the adsorption process is 

favorable and have relatively weak links between the adsorbate and the adsorbent. The 

thermodynamic parameters showed negative values for  Δ𝐺 ° indicating spontaneous and 

favorable process for adsorption of methylene blue over RPS, negative values for Δ𝐻 ° and Δ𝑆 

° indicate adsorption of process  of exothermic nature of the reaction and  decrease 

randomness  of the solid-liquid interface in adsorption. The results of the adsorption  of the 

residue powder of Sisal  indicates that it is highly suitable for use as an alternative adsorbent 

in removing the methylene blue dye in aqueous solution. 

Key words: Residue in Sisal powder, Methylene Blue, Adsorption, Effluents and modeling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A água é um recurso natural indispensável aos processos bioquímicos dos seres vivos, 

sendo um dos principais fatores nas atividades industriais de vários bens de consumo. O seu 

uso racional visando evitar o desperdício e a poluição não deveria ser motivo de preocupação 

apenas para os ambientalistas, mas também, para o processo produtivo e para as instituições 

governamentais, já que 1/6 da população mundial não tem acesso à água potável (MORAES, 

2002).  

Para amenizar o problema da inevitável escassez da água é preciso reduzir a poluição 

causada pelo processo industrial através do tratamento de seus efluentes. A poluição dos 

mananciais em muitos casos ocorre devido ao descarte sem tratamento ou tratamento 

inadequado de efluentes, causando danos a fauna e flora, toxicidade às águas, além de 

indisponibilizar o uso desse recurso natural (REBOUÇAS, 2002).  

O Brasil está entre os dez principais mercados mundiais da indústria têxtil, bem como, 

um dos maiores parques fabris do mundo; é o segundo principal país em fornecimento de 

índigo e o terceiro produtor de malha, está entre os cinco principais países na produção de 

confecção e é um dos oito grandes mercados de fios, tecidos e filamentos (ABIT, 2013). 

As indústrias têxteis consomem grande volume de água no processo de tingimentos 

das fibras, sendo que tais águas são altamente coloridas devido à presença de corantes que 

não se fixam na fibra durante o processo de tingimento (ALI; HAMEED; AHMED, 2009). As 

estimativas mostram que são produzidas no mundo anualmente 100.000 toneladas de 

corantes artificiais, porém, estes apresentam baixa taxa de fixação ao longo do processo, 

sendo perdidos 50% deste total, tendo como consequência alto descarte deste nos efluentes 

das indústrias (DOTTO, 2011). 

  Corantes sintéticos pertencem a uma classe de compostos orgânicos que apresentam 

uma estrutura molecular aromática complexa que pode torná-los mais estáveis e, portanto, 

mais difícil de se biodegradarem, assim gerando efluentes complexos com grande carga 

orgânica e inorgânica (WANG, 2007). A elevada estabilidade biológica de tais compostos 

dificulta sua degradação pelos sistemas de tratamento convencionais (normalmente lodo 

ativo) empregados pelas indústrias que conseguem remover somente parte desses corantes 

ou formar subprodutos que podem ser ainda mais tóxicos do que os contaminantes originais 

(ALI; HAMEED; AHMED, 2009). A contaminação de rios e lagos com estes compostos 

provoca, além da poluição visual, sérios danos à fauna e flora, pela diminuição da atividade 

fotossintética natural devido à restrição a passagem de radiação solar, além de provocar 

alterações na biota aquática e causar toxicidade aguda e crônica destes ecossistemas 

(DALLAGO, 2005).  
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 A remoção de corantes de forma economicamente viável ainda se constitui como um 

desafio na conjuntura atual. O processo físico-químico de adsorção é utilizado em processos 

de descontaminação de efluentes, nos quais o contaminante presente na fase líquida é 

adsorvido por um material adsorvente. A adsorção tem se mostrado um método eficiente para 

este fim devido a afinidade de diversas superfícies por espécies moleculares ou iônicas que 

entram em contato com elas, sendo, por isso, um processo capaz de remover vários tipos de 

substâncias, em níveis que vão do mais concentrado até o traço. Como o custo para o 

tratamento de efluentes por adsorção é alto devido ao elevado custo dos adsorventes mais 

comuns, como o carvão ativado, a busca por materiais alternativos tem interessado os 

cientistas nos últimos anos (YAGUB et al, 2014). 

 Esses resíduos agroindustriais representam recursos não aproveitados e, em muitos 

casos, representam também poluentes importantes, por causa dos problemas com sua 

disposição final. O uso do mesmo como adsorvente além de oferecer um adsorvente 

alternativo para processos de purificação de efluentes fornece também uma alternativa de 

aproveitamento destes materiais, reduzindo o impacto ambiental de seu descarte (GUPTA; 

SUHAS, 2009). 

 A utilização de resíduos provenientes do processamento de sisal ainda não foi 

devidamente estudada. Parte desses resíduos que são atualmente descartados diretamente 

na natureza, sem qualquer tipo de reaproveitamento. Assim, os resíduos agroindustriais do 

sisal podem vir a ser utilizados como adsorvente alternativo para o processo de remoção de 

corantes têxteis. 

 Neste estudo propõe-se a obtenção de parâmetros cinéticos e termodinâmicos com 

posterior modelagem de equações matemáticas que representem adsorção de corantes de 

efluentes de indústrias em resíduos do processamento de sisal. O resíduo em pó do 

processamento de sisal, proveniente do desfibramento de suas folhas será utilizado como 

adsorvente para remoção do corante sintético Azul de Metileno, contido em soluções 

preparadas em laboratório. Esse estudo visa contribuir para minimização de problemas 

ambientais através da modelagem de um sistema adsortivo de remoção de cor de efluentes 

eficiente e economicamente viável. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Estudar um sistema de adsorção com adsorvente alternativo para a remoção de corantes 

utilizando resíduo do processamento de sisal como adsorvente. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Preparar o Resíduo em Pó de Sisal como o adsorvente.  

 Caracterizar e determinar as propriedades físico-químicas do resíduo em pó de sisal. 

 Testar a capacidade adsortiva do resíduo em pó de sisal.  

 Determinar as melhores condições de pH, granulometria e massa do resíduo de sisal 

que promovam maior porcentagem de remoção de corante em um menor tempo de 

equilíbrio. 

 Obter experimentalmente a cinética de adsorção e determinar o modelo que descreve 

a cinética da adsorção do corante azul de metileno. 

 Obter experimentalmente as isotermas de adsorção e determinar o modelo que melhor 

descreve as isotermas para o corante azul de metileno em diferentes temperaturas. 

 Determinar os parâmetros termodinâmicos de adsorção. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

3.1 A INDÚSTRIA TÊXTIL E SEUS EFLUENTES   

 

 

O hábito de usar corantes pela humanidade é muito antigo, inclusive o tingimento têxtil, 

existindo relatos dessa prática no Egito cerca de 3200 a.C e na Índia há 2000 anos a.C. Nessa 

época os corantes predominantes eram os corantes naturais, provenientes de plantas, sendo 

os processos de tingimento bastante rudimentares (SALEM, 2010).  

O setor têxtil tem relevante destaque na economia mundial e na economia do país, já 

que, abrange grande parte dos lucros do capital nacional. Segundo a Associação Brasileira 

da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), o Brasil teve um faturamento da Cadeia Têxtil de 

58,2 bilhões de dólares, sendo as exportações (sem fibra de algodão) de 1,26 bilhão de 

dólares e os investimentos no setor totalizaram 1,6 bilhão de dólares no ano de 2013. 

Em 2014 o Brasil apresentou produção média de confecção de peças (vestuário, 

cama, mesa e banho) de 9,8 bilhões e o número de empresas formais é de 32 mil em todo o 

país, tendo o quarto maior parque produtivo de confecção do mundo e sendo o quinto maior 

produtor têxtil mundial. Nosso país se apresenta como o segundo maior produtor e terceiro 

maior consumidor de Denim do mundo, estando nesse tipo de produção como segundo maior 

gerador do primeiro emprego; ainda representa 16,4% dos empregos e 5,5% do faturamento 

da indústria de transformação. Na cadeia do algodão que é a sua principal cadeia é 

autossustentável, com produção em média de 1,5 milhão de toneladas, para um consumo de 

900 mil toneladas (ABIT, 2014).  

A indústria têxtil divide os materiais em dois tipos os materiais têxteis técnicos, e os 

materiais têxteis gerais. Os materiais técnicos são aqueles que possuem determinadas 

aplicações como: utilização para construção civil (coberturas e calçados) e utilização em 

embalagens; os materiais têxteis gerais são utilizados em aspectos como: cama, mesa e 

banho e vestuário. Ambos os tipos de materiais são constituídos de matérias-primas como: 

fibras, tecidos planos e de malha, fios, flocos e filamentos (PEREIRA, 2005). 

As fibras têxteis podem ser classificadas em quatro grupos, quanto: aos processos de 

transformação e acabamento, ao processos de fabricação, a distribuição de massa, e, quanto 

às matérias-primas utilizadas para sua fabricação. A classificação quanto às matérias-primas, 

é de grande relevância para o setor, pois traz informação sobre o tipo de fibras que indústria 

têxtil fez uso. Então, tais fibras podem ser classificadas em fibras naturais e químicas. As 

fibras naturais são baseadas em celulose e proteína e podem ser de origem vegetal, animal 

e mineral, estão presentes no algodão, lã e no amianto respectivamente. As fibras químicas 
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são comercializadas como viscose, poliamida, acetato de celulose, poliéster e acrílico e se 

dividem em outros dois grupos, que são os polímeros artificiais e sintéticos (PEREIRA, 2005). 

O Processo produtivo da indústria têxtil de acordo com o tipo de fibras inclui várias 

etapas como: fiação, beneficiamento, malharia, tecelagem, enobrecimento e confecção. O 

modo de fixação da molécula de corante a essas fibras geralmente é feita em solução aquosa 

e pode ser dividido em quatro tipos de interações: iônicas, de hidrogênio, de Van der Waals e 

covalentes (BASTIAN, 2009).  

As etapas do processo produtivo da indústria têxtil se divide ainda em subprocessos, 

com diferentes finalidades. Tais subprocessos juntamente com as operações básicas 

resultam em grande quantidade de impactos ambientais que se iniciam no uso de insumos 

como a água, produtos químicos e energia e vão até a geração de gases, vapores, 

particulados, resíduos sólidos e efluentes líquidos (BASTIAN, 2009). 

O exacerbado consumo de água é um dos principais problemas da indústria têxtil, para 

se produzir 1 Kg de matéria têxtil são utilizados em média 200 litros de água, já que a água é 

usada em todas as etapas da produção. Estima-se que para processar cerca de 12 a 20 

toneladas de têxteis por dia são produzidas cerca de 1000 a 3000 m3 de águas residuais 

(ANANTHASHANKAR et al., 2014). Tais águas residuais desse setor são uma mistura 

complexa de diferentes substâncias poluentes inorgânicas e orgânicas, incluindo sólidos em 

suspensão, metais pesados e compostos orgânicos tóxicos como fenóis e corantes, tendo 

estes quantidades em destaque (PRIYA; SELVAN, 2014). 

A poluição da água gerada pelas descargas dos efluentes industriais tornou-se um 

preocupante fenômeno devido aos impactos causados na saúde e segurança ambiental. As 

indústrias têxteis tem imensa contribuição nessa deterioração das águas de superfície e são 

classificadas como uma das mais poluentes em todos os setores industriais (ODJEGBA; 

BAMGBOSE, 2012).  

 

 

3.2 CORANTES 

 

 

Corantes são substâncias químicas orgânicas que proporcionam cor a inúmeros 

substratos têxteis ou não têxteis, apresentam solubilidade em água e se difundem no interior 

da fibra para produzir a interação físico-química entre a fibra e o corante. Existem diferentes 

aspectos na constituição química dos corantes que são importantes para sua utilização nos 

processos industriais, tais como grupos funcionais, tamanho da molécula difusão/solidez, 

planariedade e número de grupos iônicos que (SALEM, 2010). 



6 

 

Dentre esses aspectos, a presença de grupos funcionais é o principal, que podem se 

dividir em quatro grupos que são o cromóforo que proporcionam cor, o auxocromo que são 

responsáveis pela intensidade das cores, o grupo de ligações que proporciona a característica 

de ligação com a fibra dividindo-se em oxidação do grupo temporariamente solúvel, ligações 

físicas e químicas e por fim o grupo de solubilizantes que são responsáveis pela solubilidade 

(SALEM, 2010). 

 

 

3.2.1 Classificação dos Corantes 

 

 

Existem várias maneiras para a classificação de corantes comerciais.  A classificação 

dos corantes que baseia-se na sua aplicação é bastante útil devido a estes possuírem 

estruturas químicas complexas. Também é importante apontar que a classificação baseada 

na aplicação é o principal sistema adotado pelo Colour Index (CI), a qual tem sido editada e 

atualizada periodicamente pela Society of Dyers and Colourists, e é constituído de diferentes 

volumes, que incluem uma lista completa dos corantes e pigmentos usados comercialmente 

(CHRISTIE, 2003). Porém os corantes ainda podem ser classificados de acordo com a 

estrutura química e a solubilidade. As principais classes dos corantes são apresentadas a 

seguir:   

 Corantes ácidos: são corantes aniônicos com diferentes grupos cromóforos 

substituídos com grupos funcionais ácidos como nitro, carboxila e ácido sulfônico. Seu 

grupo aniônico estabelece a ligação com as fibras, por formação de ligações iônicas. 

Utilizados para colorir lã, seda, nylon, acrílicos modificados, couro, papel, tintas de 

cartuchos jato de tinta, produtos alimentares, e cosméticos. São corantes 

hidrossolúveis (GUPTA; SUHAS, 2009).  

  Corantes básicos: são catiônicos, com grupos cromóforos contendo tipicamente o 

grupo amino. Do mesmo modo que os corantes ácidos se ligam através de ligações 

iônicas com grupos de carga oposta presentes nas fibras. Utilizados para colorir 

náilons modificados, papel, poliacrilonitrila, poliésteres modificados, e para a coloração 

de células. São corantes hidrossolúveis (GUARANTINI; ZANONI, 2000). 

 Corantes azóicos: são caracterizados pela presença do grupo azo (-N=) e respondem 

por 70% de todos os corantes usados na indústria têxtil. Esses corantes causam 

particular preocupação ambiental devido à sua toxidade gerada pela clivagem in vivo 

do grupamento AZO formando aminas aromáticas mutagênicas e cancerígenas 

(DOMÍNGUES et al, 2005). 
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 Corantes diretos: são sais de ácido sulfônico dos corantes azóicos e são 

caracterizados por tingir fibras de celulose através de interações de Van der Waals. 

São altamente solúveis em água e utilizados também no tingimento de algodão, couro, 

papel, e nylon (GUPTA; SUHAS, 2009).  

 Corantes reativos: são corantes aniônicos altamente solúveis em água, capazes de se 

ligar às fibras têxteis através de ligações covalentes. Utilizados para colorir algodão e 

outras celuloses (GUARANTINI; ZANONI, 2000). 

 Corantes dispersos: Possuem em sua composição agentes dispersantes com longas 

cadeias que estabilizam a suspensão do corante podendo facilitar o contato entre o 

corante e a fibra hidrofóbica, possuem grupos antraquinona como cromóforos, sendo 

extremamente difíceis de remover dos efluentes. Utilizados principalmente em 

poliéster, celulose, nylon, acetato de celulose e fibras acrílicas (GUPTA; SUHAS, 

2009).  

 Corantes Solventes: são corantes insolúveis em água, sendo apolares ou pouco 

polares. Utilizados para plásticos, lubrificantes, gasolina, óleos, e ceras (GUPTA; 

SUHAS, 2009).  

 Corantes de enxofre: possuem compostos macromoleculares que formam pontes de 

polissulfeto, sendo extremamente insolúveis em água. Utilizados principalmente em 

algodão (GUPTA; SUHAS, 2009).  

O grau de toxicidade desses corantes varia muito. Em geral, os corantes catiônicos 

são mais tóxicos, seguidos pelos aniônicos. Os corantes diretos possuem o menor nível de 

toxicidade. A mistura de corantes nos efluentes pode apresentar efeitos sinérgicos, 

potencializando a toxicidade do material final (WALTHALL E STARK, 1999).  

 

 

3.2.2 Azul de Metileno 

 

 

O corante azul de metileno foi descoberto em 1876 por Heinrich Caro, e inicialmente 

teve importância como indicador nos campos da biologia e da química, e como corante 

bacteriológico. Foi inicialmente desenvolvido como um derivado da anilina para ser usado na 

indústria têxtil, possui em torno de 120 anos de aplicações diversas, principalmente como 

reagente de coloração (SCHIRMER et al, 2011). Em sua aplicação como corante destaca-se 

principalmente na indústria têxtil, no tingimento de algodão e seda. Sendo também usado 

pelas indústrias de papel, farmacêutica e de cosméticos (PEYDAYESH; KELISHAM, 2015).  
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É um composto químico que apresenta anel aromático heterocíclico, do tipo básico ou 

catiônico de número de classificação CI 52015. Sua fórmula química é C16H18N3SCl, sua 

massa molar 319,8 g mol-1, e sua forma hidratada é C16H18N3SCl.3H2O de massa molar 373,9 

g mol-1 e cuja nomenclatura oficial é cloreto de 3,7- bis (dimetilamino) fenilatiazin-5-io (AHMAD 

et al., 2009), a molécula está representada nas Figura 01 e 02.  

 

 

Figura 01: Estrutura molecular do corante azul de metileno 

Fonte: (DE OLIVEIRA BRITO et al, 2010) 

 

 

Figura 02: Estrutura tridimensional do corante azul de metileno 

Fonte: (OLIVEIRA, 2012) 

 

Este corante é solúvel em água e álcool, que faz uso de ligações iônicas com grupos 

de cargas opostas, produzindo cátions azuis em solução. Embora não seja considerado um 

corante muito tóxico, o azul de metileno pode revelar efeitos muito nocivos sobre os seres 

vivos, podendo após inalação, causar sintomas como dificuldade respiratória, diarreia, 

vômitos, e náusea. Quando aquecido pode de provocar a formação de óxidos de enxofre e 

nitrogênio, podendo causar efeitos toxicológicos aos seres humanos e aquáticos 

(MOHABANSI, 2011).  
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3.2.3 Impactos Ambientais Causados pelos Corantes 

 

 

Os corantes sintéticos proporcionam uma ampla variedade de cores firmes e tons 

brilhantes, porém devido à sua natureza tóxica tornou-se causa de grande preocupação 

ambiental. O uso dos corantes sintéticos provoca efeito adverso sobre todas as formas de 

vida. Os vários compostos químicos presentes sendo orgânicos e inorgânicos reagem entre 

si tornando os efluentes altamente tóxicos, muitas vezes alergênicos e até cancerígenos 

(KANT, 2012). 

No processo de tingimento, existe uma reação indesejável que é a hidrólise, pois o 

corante hidrolisado não reage com a fibra e assim, é eliminado. O corante hidrolisado e os 

corantes que não conseguiram reagir com as fibras são descartados nos efluentes conferindo 

suas cores aos mesmos e causando preocupações ambientais (CHRISITE, 2003). 

Os corantes causam problemas ambientais, pois, mesmos em baixas concentrações, 

são capazes de afetar a transparência da água e a solubilidade de gases, em especial o 

oxigênio inviabilizando a vida de muitas espécies aquáticas. Além disso, muitos corantes 

possuem estruturas aromáticas complexas que em condições normais apresentam resistência 

à degradação por microrganismos e, usualmente, resistentes também à luz, o que dificulta 

sua degradação por processos fotocalíticos (RAJKUMAR, 2006). 

Os corantes encontram-se entre as substâncias orgânicas mais poluidoras. Como são 

usados em larga escala nas indústrias de tecidos, também são altamente descartados em 

seus efluentes, devido à perdas no processo de fixação da tintura às fibras dos tecidos. Tais 

perdas provocam diminuição da transparência da água, bloqueando a penetração de luz do 

sol no meio aquático, diminuindo a fotossíntese e provocando a redução de oxigênio 

dissolvido, assim causando lesões às brânquias dos seres aquáticos e prejuízos ao 

desenvolvimento da biota, além de colocar em risco a qualidade da água para consumo 

(Dallago, 2005). Os corantes também são extremamente prejudiciais à saúde humana, pois 

podem causar dermatites, rinites, asmas e, se ingeridos, podem provocar câncer (ZANONI & 

CARNEIRO, 2001). 

A remoção dos corantes dos efluentes industriais tem grande importância, devendo 

ser eficiente e econômica, assim tem sido um desafio para indústria têxteis e uma 

preocupação para entidades públicas e governamentais (ASGHER; BHATTI, 2012). 

No Brasil a Resolução nº 430 do 13 de maio de 2011 (BRASIL, 2011) vigente do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e as condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de 

efluentes em corpos de água receptores, alterando parcialmente e complementando a 

Resolução n° 357, de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005). A Resolução nº 430 do 13 de 
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maio de 2011 secção II, capítulo 3, art. 4 determina que os efluentes de qualquer fonte 

poluidora poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores somente após o devido 

tratamento e desde que obedeçam aos padrões e condições, dispostos nesta resolução, 

encontrando que, para cor verdadeira, o limite é de até 75 mg Pt.L-1 (BRASIL, 2011). 

 

 

3.2.4 Métodos de Remoção de Corantes de Efluentes 

 

 

Calcula-se que aproximadamente 2% dos corantes produzidos mundialmente são 

descartados diretamente no efluente aquoso, tendo também grandes perdas destes para os 

efluentes durante o processo de coloração (ARORA, 2014). 

Os diferentes processos para remoção de cor incluem tipicamente operações físicas, 

químicas e biológicas. Devido a ampla variedade de métodos para tratamentos de efluentes, 

existem vantagens entre eles diferenciadas. Alguns desses métodos não são tão eficientes 

quanto outros, permitindo a combinação deles muitas vezes. A Tabela 1 apresenta alguns 

métodos utilizados para remoção de corantes de efluentes incluindo suas vantagens e 

desvantagens. 

Em relação à remoção de corantes, a adsorção se apresenta como um método 

alternativo frente aos métodos convencionais, devido a sua facilidade de operação e 

eficiência, pois muitos dos métodos convencionais são de alto custo ou tecnicamente 

complicados (ALLEN, 2005). Além desses atributos, a adsorção se apresenta como um 

método versátil que possui ampla faixa de aplicação e rentabilidade, principalmente por utilizar 

adsorventes de baixo custo. Os processos adsortivos geralmente são estudados no que diz 

respeito a cinética, termodinâmica, condições de equilíbrio, e mecanismos envolvidos, além 

da verificação dos fatores que podem afetar o processo (CRINI E BADOT, 2008). 
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Tabela 1: Vantagens e desvantagens dos métodos de remoção de corantes 

Fonte: (CRINI, 2006) 

 

 

 

 TECNOLOGIA VANTAGENS DESVANTAGENS 

Processos de 
tratamento 
convencional 

Coagulação/ Floculação Simples e de baixo custo Alta produção de lodo 

Biodegradação Baixo custo, publicamente aceitável Processo lento, necessidade de criação 
de um ambiente favorável, necessidade 
de manutenção 

Adsorção em carvão ativado Adsorvente mais eficiente; produz um 
efluente tratado de alta qualidade 

Não é eficiente para corantes de tina e 
corantes dispersos, a regeneração tem 
custo alto e resulta em perda do 
adsorvente e é um processo não-
destrutivo 

Processos de 
recuperação 
estabelecidos 

Separações com membranas Remove todos os tipos de corantes, produz 
um efluente tratado de alta qualidade 

Exige altas pressões, é de alto custo e 
não permite o tratamento de grandes 
volumes 

Troca iônica Eficiente; sem perda do adsorvente 
durante a regeneração 

Restrições de custo; não é eficiente 
para corantes dispersos 

Oxidação Processo rápido e eficiente Alto custo de energia; requer uso de 
reagentes 

Processos de 
remoção em estudo 

Processos avançados de 
oxidação (POA) 

Não produz lodo, baixo ou nenhum 
consumo de reagentes, eficiente para 
corantes difíceis de remover 

Economicamente inviável; formação de 
subprodutos; restrições técnicas de um 
processo em desenvolvimento 

Bioadsorventes seletivos Economicamente atraente; não exige 
regeneração; alta seletividade 

Requer modificação química dos 
materiais; processo não destrutivo 

Biomassa Baixo custo operacional; boa eficiência e 
seletividade; não tem efeito tóxico em 
microorganismos 

Processo lento; a eficiência depende de 
fatores externos como pH 
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3.3 ADSORÇÃO 

 

 

O termo adsorção refere-se à acumulação de uma substância no interface entre duas 

fases (interface líquido-sólido ou interface gás-sólido). A substância que se acumula na 

interface é chamada adsorbato e o sólido sobre o qual ocorre a adsorção é o adsorvente 

(DABROWSKI, 2001). Em geral, a adsorção parece ocorrer como um resultado entre as forças 

não balanceadas na superfície do sólido (adsorvente) e que atraem as moléculas de um fluido 

em contato por um tempo finito (RUTHVEN, 1984). O processo adsortivo é considerado um 

fenômeno complexo, sendo dependente da natureza e superfície do adsorvente, adsorbato, 

interações entre adsorvente e adsorbato, e as condições da solução (SUZUKI, 1990).  

A adsorção pode ser classificada de acordo com as forças responsáveis em dois tipos: 

adsorção química ou quimissorção e adsorção física.  

 

 

3.3.1 Adsorção Química 

 

 

Na adsorção química o adsorbato sofre mudança química e geralmente é dissociado 

em independentes fragmentos, formando átomos ligados ao adsorvente e radicais (CIOLA, 

1981). 

As moléculas do adsorvato se unem à superfície do adsorvente por ligações químicas, 

que de forma predominante se dá por rearranjo dos elétrons do adsorbato que interage com 

o sólido. Neste tipo de ligação, o adsorbato tende a se acomodar em sítios que proporcionem 

o maior número de coordenação com o substrato. Portanto, as características que definem 

quimissorção são: é irreversível e mais lenta, devido a ligação ser mais forte sobre a superfície 

do adsorvente, formando um composto sobre esta, favorece a formação de monocamada, 

liberação de uma quantidade de energia considerável (da ordem de uma reação química). 

(MARON; PRUTTON, 2005; ATKINS; DE PAULA, 2012).  

 

 

3.3.2 Adsorção Física 

 

 

Na adsorção física também conhecida como fisissorção, as moléculas do adsorbato 

podem se ligar as superfícies do adsorvente por interações de Van der Waals, interações 
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eletrostáticas como polarização, dipolo, e quadripolares e interações de (dispersão-repulsão) 

(RUTHVEN, 1984). 

A adsorção física apresenta as seguintes características: são de longo alcance e mais 

fracas, é rápida e reversível, tende a formar multicamadas, e as energias liberadas são 

relativamente baixas e atingem rapidamente o equilíbrio (MARON; PRUTTON, 2005; ATKINS; 

DE PAULA, 2012). 

De acordo com CRINI E BADOT (2008) a entalpia de adsorção para os processos que 

envolvem adsorção química estão na ordem de -40 a -800 kJ mol-1, enquanto que para a 

fisissorção estes valores são na grandeza de unidades. 

 

 

3.3.3 Isotermas de Adsorção 

 

 

Uma isoterma é a relação entre a quantidade (mg) de adsorvato removido da fase 

líquida por unidade de massa de adsorvente (g) a uma dada temperatura.  A partir da forma 

assumida pela curva que expressa a isoterma de adsorção são definidas as possibilidades 

em que ocorre o processo de adsorção, isotermas lineares, isotermas favoráveis, isotermas 

desfavoráveis e isoterma extremamente favorável como mostra a seguir a Figura 03: Tipos 

de Isotermas de Adsorção em meio poroso. 

 

Figura 03: Tipos de Isotermas de Adsorção em meio poroso.  

Fonte: Adaptado de MOREIRA (2008). 
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Na isoterma linear, pode-se observar que a quantidade adsorvida é proporcional à 

concentração do adsorvato no fluido. As isotermas que encontram-se acima da isoterma linear 

são favoráveis ao processo, pois grandes quantidades do adsorbato são adsorvidas mesmo 

este estando em baixas concentrações, enquanto as isotermas abaixo da isoterma linear, 

indicam um comportamento não favorável ao processo adsortivo, já que mostram a adsorção 

de pequenas quantidades de adsorbato mesmo com grandes concentrações de adsorvente 

(MOREIRA, 2008).  

As isotermas de adsorção sólido–solução também podem ser classificadas de acordo 

com a classificação de (GILLES e SMITH, 1974). Esta classificação as divide baseando-se na 

forma inicial ou inclinação da curva da isoterma em quatro classes: S, L, H, e C, as quais são 

classificadas de acordo com a parte posterior da curva em subgrupos: 1, 2, 3, 4 e 5, conforme 

ilustrado a seguir na Figura 04. 

 

Figura 04: Classificação das Isotermas segundo Gilles.  

Fonte: (GILLES e SMITH, 1974). 
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As classes destas isotermas são definidas pela configuração da parte inicial da 

isoterma e os subgrupos são definidos pelo comportamento em altas concentrações (MORIN-

CRINI; BADOT, 2008). Observa-se a caracterização de cada uma dessas classes a seguir: 

S: são isotermas côncavas, seguidas freqüentemente por um ponto de inflexão, 

aparentando a forma de um S, sendo indicativas da orientação vertical das moléculas 

adsorvidas na superfície 

L (Langmuir): Essas isotermas possuem concavidade para baixo, são as mais comum 

e representa adsorção em monocamadas. Usualmente indicam que são moléculas adsorvidas 

planas na superfície ou, às vezes, de orientação vertical apresentando íons adsorvidos 

particularmente de forte atração intermolecular. 

H (High affinity): Essas isotermas representam adsorções extremamente fortes na 

região de baixa concentração.  

C (constant partition): Esse tipo de isoterma é comum em adsorvente microporoso, 

possui inicialmente uma porção linear, indicando partição constante do soluto entre a solução 

e a superfície do adsorvente.  

Os subgrupos destas classes são divididos de acordo a forma das curvas mais longe 

a partir da origem sendo o significado descrito de acordo com as alterações da inclinação. 

Assim, a curva apresenta longo planalto se as moléculas de soluto adsorvidas na 

monocamada são orientadas de maneira que a nova superfície apresentarem baixa atração 

para mais moléculas do adsorbato; em contrapartida se eles são orientados de modo a que a 

nova superfície tenha alta atração para mais adsorbato, a curva aumenta de modo constante 

e não tem planalto (GILLES e SMITH, 1974).  

Para criar condições mais favoráveis no processo adsortivo para a eliminação de 

corantes em solução aquosa, é importante o estabelecimento da correlação mais apropriada 

para a curva de equilíbrio. É de fundamental importância para a predição confiável dos 

parâmetros de adsorção e a comparação quantitativa do comportamento desta em diferentes 

sistemas de adsorventes uma descrição matemática exata da capacidade adsortiva de 

equilíbrio (GIMBERT et al, 2008). 

Uma gama de modelos de isotermas tem sido formulada nos últimos anos com a 

finalidade de analisar dados experimentais e descrever o equilíbrio da adsorção. Dentre essas 

isotermas estão as isotermas de Langmuir, Freundlich, Redlich Peterson, SIPS, Brunauer 

Emmet e Teller, Dubinin-Radushkevich, Temkin, entre outras. A seguir são apresentadas as 

isotermas de Langmuir e Freundlich. 
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3.3.3.1 Isoterma de Langmuir 

 

 

O modelo de isoterma de Langmuir foi proposto para a adsorção de gases em 

superfícies metálicas em 1918. Este modelo prevê o recobrimento da monocamada na 

superfície externa do adsorvente e assume que um adsorvente possui sítios específicos, 

homogêneos e energeticamente idênticos de adsorção. Assim, uma molécula atingindo 

determinado sítio nenhuma adsorção adicional pode ocorrer naquele local. O adsorvente 

possui uma capacidade finita de adsorção para determinada substância, a saturação da 

monocamada (com Ce→∞) pode ser representada a seguir pela Equação (1) (ZHANG et al., 

2010): 

 

𝑄𝑒 =  
𝑄𝑚.𝐾𝐿.𝐶𝑒

1+𝐾𝐿.𝐶𝑒
                                                              (1) 

 

Sendo 

𝑄𝑒  Quantidade de corante adsorvida no equilíbrio (mg g-1) 

Ce é a concentração do adsorbato no equilíbrio (mg L-1),  

KL é a constante de equilíbrio de adsorção de Langmuir (L mg-1) e  

𝑄𝑚 é a quantidade máxima de adsorbato por unidade de massa de adsorvente (mg g-

1) 

Escrevendo a equação (1) na forma linear tem-se 

                                       
C𝑒

𝑄𝑒
=

1

𝑄𝑚𝑘𝐿
+

C𝑒

𝑄𝑚
                                           (2) 

Através do gráfico de 
C𝑒

𝑄𝑒
  versus 𝐶𝑒 pode se obter 𝑞𝑚 e o valor de 𝐾𝐿.                     

Outra característica essencial do modelo de isoterma de Langmuir pode ser expressa 

pelo fator de separação ou fator de equilíbrio (RL) de acordo com Equação (3). 

                                                      𝑅𝐿 =
1

1+𝐾𝐿𝐶𝐻
                                                            (3)      

Sendo 

𝐶𝐻 Concentração inicial de soluto mais alta 

𝐾𝐿 Constante de adsorção de Langmuir (L.mg-1)  
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3.3.3.2 Isoterma de Freundlich 

 

 

O modelo de isoterma de Freundlich assume que a concentração do adsorbato na 

superfície do adsorvente aumenta infinitamente com a concentração do adsorbato. Assim, 

descreve sistemas heterogêneos da superfície do adsorvente e admite uma adsorção em 

multicamadas. Em sua equação empírica descrita por ARGUN, GÜCLÜ E KARATAS (2014) 

a heterogeneidade é caracterizada pelo fator 1/n (Equação 4).  Esse modelo segue um 

comportamento exponencial dado pela equação: 

𝑄𝑒 = 𝐾𝐹 . 𝐶𝑒
1/𝑛𝐹

                                                               (4) 

 

Sendo:  

𝐶𝑒  Concentração de corante em equilíbrio (mg L-1) 

𝑄𝑒   Quantidade de corante adsorvida no equilíbrio (mg g-1) 

𝐾𝐹 Constante de Freundlich relacionada com a capacidade de adsorção do 

adsorvente [mg g-1 (mg L-1)-1/nf]  

𝑛𝐹 Constante de Freundlich relacionada com a heterogeneidade da energia do 

sistema e do tamanho da molécula adsorvida (adimensional).  

Linearizando a equação de Freundlich tem-se: 

𝑙𝑛𝑄𝑒 =
1

𝐾𝑓
+

1

𝑛
𝑙𝑛𝐶𝑒                                         (5) 

A constante 𝐾𝑓 e o expoente 
1

𝑛
  podem ser obtidos através do gráfico de lnQ𝑒 versus 

ln𝐶𝑒. 

 

 

3.3.4 Cinética da Adsorção 

 

 

O estudo cinético de adsorção é importante no tratamento de efluentes aquosos, pois 

a cinética controla a eficiência do processo, fornece informações sobre a velocidade em que 

acontecem as reações, e sobre os fatores que influenciam a taxa de reação. Além disso, pode 

fornecer informações a respeito das interações que ocorrem na interface adsorbato-

adsorvente (CRINI E BADOT, 2008).  

Vários modelos foram desenvolvidos para encontrar as constantes intrínsecas das 

taxas cinéticas de adsorção, dentre eles encontram os modelos de pseudo-primeira ordem, 
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pseudo- segunda ordem e difusão intrapartícula, os quais são os modelos mais estudados 

para avaliar as constantes de velocidade de difusão química. 

 

 

3.3.4.1 Modelo Cinético de Pseudo-primeira Ordem 

 

 

O modelo cinético de pseudo-primeira ordem foi proposto em 1898 por Lagergrem 

sendo baseado na lei de resfriamento de Newton. Este modelo demonstra que a adsorção 

ocorre como consequência de um gradiente de concentração entre a superfície do adsorvente 

e a solução. O modelo está representado pela equação (6) a seguir (HO; MCKAY, 1998). 

 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘1(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)                                          (6) 

 

Sendo: 

𝑘1Constante da taxa de adsorção do modelo pseudo primeira ordem (min-1) 

𝑞𝑒 Quantidade adsorvida de corante no equilíbrio (mg g-1) 

𝑞𝑡 Quantidade adsorvida de corante no instante de tempo t (mg g-1) 

Aplicando na Equação (6) a resolução por variáveis separáveis, considerando t=0 até 

t=t e qt=0 até qt=qt, e rearranjando, tem a Equação (7). 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑒(1 − 𝑒−𝑘1.𝑡)                                      (7) 

  

Linearizando e rearranjando a equação (7), tem-se:  

log(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = 𝑙𝑜𝑔𝑞𝑚 − (
𝑘1

2,303
) 𝑡                            (8) 

Sendo 

𝑞𝑚 Quantidade adsorvida calculada de corante no equilíbrio (mg.g-1) 

Ao construir o gráfico de log(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) versus t obtém-se a cinética de adsorção de 

pseudo primeira ordem. Os valores da constante da taxa de adsorção 𝑘1 e o coeficiente linear 

log𝑞𝑚 são obtidos através da intercepção do gráfico. 

De acordo com Ho e Mckay (1998), para a reação seguir o modelo de pseudo-primeira 

ordem, o coeficiente linear tem que ser é igual a 𝑞1, caso não seja mesmo tendo um alto 

coeficiente de correlação, a reação não tem a probabilidade de seguir este modelo. 

 

 



19 

 

3.3.4.2 Modelo Cinético de Pseudo-segunda Ordem 

 

 

O modelo cinético de pseudo-segunda ordem tem como base que a capacidade de 

adsorção no equilíbrio assume que a velocidade de adsorção é diretamente proporcional ao 

quadrado de sítios disponíveis. Geralmente é adequado para processos de quimiosorção e 

sua modelagem matemática pode ser representada pela equação (9) (HO; MCKAY, 1998).  

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘2(𝑞2 − 𝑞𝑡)2                                           (9) 

 

Ao integrar a Equação (9) adotando as condições de contorno t=0 até t=t e qt=0 até 

qt=qt obtém-se: 

1

(𝑞2−𝑞𝑡)
=

1

𝑞2
+ 𝑘2𝑡                                                           (10) 

 

Linearizando e rearranjando a Equação (10), tem-se: 

𝑡

𝑞𝑡
= (

1

(𝑘2∗𝑞2
2)

) + (
1

𝑞2
) 𝑡                                                       (11) 

 

Ao construir o gráfico 
𝑡

𝑞𝑡
 versus 𝑡 obtêm-se os valores de 𝑞2 e interceptando-se o 

gráfico pode-se calcular 𝑘2 (HO; MCKAY 1998). 

 

 

3.3.4.3 Cinética de Difusão Intrapartícula 

 

 

O modelo cinético de difusão intrapartícula proposto por (WEBER; MORRIS, 1963), 

baseia-se no princípio de que se a difusão intrapartícula for o fator determinante da 

velocidade, a remoção do adsorvato varia com a raiz quadrada do tempo. Assim, o coeficiente 

de difusão intrapartícula (kdif) pode ser definido pela Equação (12) (KOYUNCU; KUL, 2014):        

      

𝑞𝑡 = 𝑘𝑑𝑖𝑓𝑡1/2 + 𝐶                                                        (12) 

 

Sendo, 

 𝑘𝑑𝑖𝑓 constante de difusão intrapartícula (mg g-1 min-1/2),   

𝑞𝑡 quantidade de adsorbato adsorvida no tempo t (mg g-1),  
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𝑡 tempo de agitação (min)  

𝐶 constante relacionada com a resistência à difusão (mg g-1) 

A partir da plotagem do gráfico qt versus t1/2pode-se obter o valor de kdif (mg.g-1.min-

1/2) através da inclinação da reta, se esta reta passar pela origem, o mecanismo envolve 

apenas difusão intrapartícula (KOYUNCU; KUL, 2014). Sendo o valor de C obtido pela 

interseção da curva, seus valores representam a espessura da camada limite, quanto maior 

o valor de C, maior o efeito da camada limite (DIZGE et al., 2008).  

O gráfico qt versus t1/2 também pode apresentar multilinearidade, quando isso ocorre 

duas ou mais etapas controlam o processo (CHEUNG, SZETO e MCKAY, 2007). Se o gráfico 

apresentar até três etapas, a primeira parte da curva, a qual possui maior inclinação, 

representa a fase de adsorção superficial externa. A segunda parte da curva, representa a 

fase de adsorção gradual, em que a etapa controladora é a difusão intrapartícula; e a terceira 

parte é representada pela fase de equilíbrio, tendo a difusão acentuada devido à baixa 

concentração do soluto em solução. Ao comparar as constantes (kdif1, kdif2, kdif3), observa-se 

que kdif1 > kdif2 > kdif3 (GULNAZ; SAYGIDEGER; KUSVURAN, 2005).  

 

 

3.3.5 Termodinâmica da Adsorção 

 

 

A termodinâmica da adsorção é determinada através dos coeficientes de equilíbrio 

termodinâmicos, estes são obtidos em diferentes temperaturas e concentrações, para verificar 

os possíveis mecanismos de adsorção. As características de adsorção de um material podem 

ser expressas em parâmetros termodinâmicos como a energia livre de Gibbs (ΔG), entalpia 

de adsorção (ΔH) e entropia de adsorção (ΔS).  

A espontaneidade é estabelecida a partir do fluxo de energia entre sistema e 

vizinhança. Quando a energia deixa o sistema o processo é denominado de exergônico (ΔG 

< 0) e, portanto, espontâneo. Assim, quando a energia aporta no sistema (ΔG > 0), o processo 

é endergônico, sendo não espontâneo. Para uma dada temperatura, ∆𝐺𝑎𝑑𝑠 pode ser 

expresso como: 

∆𝐺𝑎𝑑𝑠 = ∆𝐻𝑎𝑑𝑠 − 𝑇∆𝑆𝑎𝑑𝑠                                  (13) 

∆𝐺𝑎𝑑𝑠° = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝑘𝑏                                                          (14)   

Sendo: 

∆𝐻𝑎𝑑𝑠 e  ∆𝑆𝑎𝑑𝑠 as variações líquidas de entalpia e entropia do processo de 

adsorção, respectivamente.  
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∆𝐺𝑎𝑑𝑠 a variação da energia de Gibbs.  

R a constante universal dos gases (8,31x10-3 kJ mol−1 K−1).  

T a temperatura (K). 

 𝑘𝑏 Constante de equilíbrio do processo de adsorção em temperaturas determinadas. 

 

A entalpia de adsorção pode ser determinada pela variação da temperatura de uma 

amostra de capacidade calorífica conhecida, se ∆𝐻𝑎𝑑𝑠 assume valores de até 25 kJ mol-1, 

pode indicar que ocorre fisissorção. Se a entalpia do processo assumir valores mais negativos 

que 40 kJ mol-1, a adsorção pode ser classificada como quimissorção e indicar rompimentos 

e formação de ligações químicas. Embora na prática, este critério não seja absoluto, a 

tendência de que quanto maior a energia liberada, maior a propensão para formação de 

ligações químicas entre adsorvente – adsorvato continua válida (DO NASCIMENTO et al, 

2014). 

Os parâmetros das Equações (13) e (14) podem ser estimados a partir dos dados de 

equilíbrio ou isotermas, desde que as medidas sejam realizadas em distintas temperaturas, 

com o mínimo de três pontos (DO NASCIMENTO et al, 2014). 

Considerando 𝑘𝑏 a constante de equilíbrio termodinâmico (L mg-1), que pode ser 

calculada plotando Ce/qe versus Ce e extrapolando Ce para zero.  

Segundo a termodinâmica, a Energia Livre de Gibbs a uma temperatura constante, 

corresponde à diferença entre a entalpia de adsorção (ΔH) e a entropia de adsorção (ΔS) 

Equação (14). Assim, aplicando este conceito à Equação (14), os parâmetros termodinâmicos 

ΔS e ΔH podem ser calculados através do gráfico de Van’t Hoff’s (ln 𝑘𝑏 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠
1

𝑇
 ), fazendo-

se os ajustes dos dados na Equação (13), obtendo-se um coeficiente angular ΔH/RT e uma 

intercepção ΔS/R, conforme mostra a Equação (15) (DO NASCIMENTO et al, 2014): 

ln 𝑘𝑏 =  
𝛥𝑆

𝑅
−

𝛥𝐻

𝑅
 

1

𝑇
                                                  (15) 

Sendo:  

R a constante universal dos gases (8,31x10-3 kJ mol−1 K−1)  

T a temperatura (K). 

 𝑘𝑏 Constante de equilíbrio do processo de adsorção em temperaturas determinadas 

A correlação entre a temperatura e os parâmetros cinéticos do processo adsortivo 

pode ser calculada a partir da Equação de Arrhenius (Equação 16) (MAHMOODI et al, 2011).  

ln𝑘 = ln𝐴 −𝐸𝑎 𝑅𝑇                                                       (16)  

Sendo:  

𝑘  Constante de velocidade do processo de adsorção   

𝐴  Constante de Arrhenius   
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𝐸𝑎  Energia de ativação (kJ mol-1)  

𝑇 Temperatura da solução (K)  

𝑅 Constante dos gases ideais (8,314 J mol-1 K-1)  

Plotando-se o gráfico de ln𝑘 versus 1/𝑇 da equação acima pode-se obter a energia de 

ativação da reação de adsorção 𝐸𝑎. 

 

 

3.3.6 Uso de Adsorventes Alternativos na Adsorção de Corantes 

 

 

O método de adsorção têm sido usado com sucesso para descolorir efluentes, mas 

sua aplicação vem sendo limitada devido ao alto custo dos adsorventes como o carvão 

ativado. Então, surge o interesse pela busca de resíduos ou subprodutos gerados de outros 

processamentos que possuam características adsorventes para serem utilizados no 

tratamento de efluente de indústrias que utilizem corantes (CARVALHO, 2010).  

Um adsorvente alternativo para está adequado para remoção de corantes deve 

apresentar as seguintes características: ser de baixo custo, estarem livremente disponíveis e 

não serem perigosos ao meio ambiente. Atualmente, o foco na área de adsorção tem sido nos 

adsorventes naturais e sólidos, os quais são capazes de remover os poluentes de águas 

residuárias a um baixo custo. O custo é um fator importante quando se compara os materiais 

adsorventes. Um adsorvente para ser considerado de "baixo custo" deve se encontrar em 

abundância na natureza e não deve requerer muito processamento. Os resíduos de 

operações agrícolas e industriais, matrizes naturais e biosorventes apresentam-se como 

potenciais adsorventes alternativos para processos de adsorção (YAGUB et al, 2014). 

Os biossorvente que são adsorventes oriundos de biomassa (resíduo vegetal), são 

constituídos basicamente por macromoléculas como celulose, lignina e proteínas, as quais 

possuem sítios adsortivos tais como os grupos carboxila, carbonila, amino e hidroxila, 

podendo a adsorção de corantes ocorrer via troca iônica e/ou atração eletrostática (NGAH e 

HANAFIAH, 2008). 

Dentre os adsorventes alternativos que estão sendo estudados, destaca-se:  palha de 

milho e da bainha do palmito pupunha in natura (HONORATO et al, 2015), Cascas de Pomelo 

(ARGUN; GÜCLÜ; KARATAS, 2014); Casca de Amendoim (TANYILDIZI, 2011); Resíduos de 

pinha (MAHMOODI et al, 2011); Mesocarpo de coco de Babaçu (VIEIRA et al, 2009); Resíduo 

de Pinnus silvestrys (AKSAKAL; UCUN, 2010); Bagaço de Laranja (FIORENTIN et al, 2010). 

Em geral, materiais provenientes das regiões Norte e Nordeste não são estudados para este 

fim, e não se encontram referências deles na literatura. 
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Um material que se destaca como possível adsorvente para corantes é o resíduo em 

pó de sisal, que é um resíduo agroindustrial gerado em grande quantidade originado no 

processamento da fibra do sisal, na etapa de batimento desta.  

O Brasil destaca-se no cenário mundial pela produção de fibra de sisal, a qual é 

produzida em grande quantidade na região Nordeste, no estado da Bahia. De acordo com o 

levantamento bibliográfico, o resíduo em pó do processamento de sisal nunca foi estudado, 

sendo inédito para utilização como adsorventes alternativo. 

O resíduo em pó de sisal (RPS) não tem sido aproveitado, nem mesmo para ração 

animal. Desse modo, o estudo deste resíduo para utilização como adsorventes é interessante, 

tendo em vista a grande disponibilidade e os problemas de disposição final do mesmo.  

 

 

3.4 SISAL 

 

 

A Agave Sisalana Perrine, popularmente conhecida como sisal (Figura 05), é um 

vegetal originário da Península de Yucatã no México. Bem adaptada ao clima tropical semi-

árido e às regiões de clima quente com poucas chuvas requer grande luminosidade. Devido 

à sua adaptação a regiões semi-áridas, o sisal é altamente resistente a estiagens prolongadas 

(MEDINA, 1959). 

 

Figura 05:  Agave Sisalana (Sisal) – Cidade de Valente-Ba.  

Fonte: Embrapa  

 

O sisal começou a ser cultivado no Brasil em 1903, na Paraíba, pelo Comendador 

Horácio Urpia Júnior, provavelmente trazido da Flórida, através de uma firma americana e 
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somente no final da década de 30 chegou na Bahia, nos municípios de Madre de Deus e 

Maragogipe. Nos dias atuais, devido às condições climáticas propícias, a exploração do sisal 

concentra-se no nordeste, nos estados da Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte (PAIVA; 

FROLLINI, 2006). 

A planta caracteriza-se por um bulbo central, rodeado de folhas rígidas, lisas, de cor 

verde e com ápice pontiagudo, que medem de 10 cm a 1,5 m de comprimento as quais se 

desenvolvem em torno de um bulbo central (TONOLI, 2009). A Tabela 2 apresenta 

composição química da fibra do sisal. 

 

Tabela 2: Composição da Fibra de Sisal  

 α-Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina (%) Cinzas (%) Extratos (%) 

Sisal 74 – 75.2 10 – 13.9 7.6 – 7.98 _______ _______ 

Fonte: SATYANARAYANA, GUIMARÃES e WYPYCH (2007) 

 

O sisal, planta utilizada para fins comerciais, é o principal produto agroindustrial do 

semiárido brasileiro (CONAB, 2012). A partir das suas folhas são extraídas fibras, as quais 

são utilizadas na produção de barbantes, cordas, cordões, cabos marítimos e de elevadores, 

nas indústrias alimentícias, automotivas e farmacêuticas, para fins artesanais, no 

endurecimento e na colocação de placas de gesso nas construções, na confecção de tapetes, 

carpetes, tecidos, papéis, estofamentos, adubos orgânicos e químicos, na forragem animal e 

na produção de cereais para o consumo animal, em países de inverno rigoroso (Silva,1999). 

A colheita do sisal é realizada duas vezes ao ano, sendo o corte das folhas feito 

manualmente com foice ou faca. Após a colheita, essa folha passa pelo processo de 

desfibramento. O desfibramento do sisal é a principal etapa da pós-colheita e consiste na 

eliminação da polpa ou mucilagem que envolve a fibra da folha, a partir da raspagem 

mecânica em máquinas denominadas desfibradoras (Figura 06). As fibras resultantes dessa 

etapa passam por lavagem, secagem e batimento antes de serem classificadas para a venda, 

gerando resíduos e subprodutos como mucilagem, pó, bucha e suco, que representam 95% 

do peso total da folha de sisal bruta (CAMPBELL, 2004). 
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Figura 06:  Processo de Desfibramento do Sisal – Cidade de Valente-Ba.  

Fonte: Autoria Própria, durante pesquisa de campo.  

 

Após o desfibramento, a fibra é submetida ao processo de lavagem da fibra, o mesmo 

ocorre em tanques nos quais a fibra deve ser imersa durante a noite, permanecendo um 

período de 8 a 12 horas. Após a lavagem, as fibras são dispostas em varais feitos com arame, 

para secarem ao sol por 8 a 10 horas.  

Após a secagem, as fibras são submetidas ao processo de batimento. O batimento é 

fase de aprimoramento da fibra, na qual a fibra passa pelo processo de estiramento para ficar 

mais lisa e macia. Assim, passa por equipamento chamado batedeira, o qual é composto de 

rolos com lixa para deixa-las mais lisas, como mostra a Figura 07 a seguir. Na parte de trás 

do equipamento o pó residual da fibra dessa operação é liberando. Esse resíduo em pó de 

sisal é objeto de estudo deste trabalho e pode ser visualizado na Figura 08 a seguir. 

 

 

Figura 07: Batedeira de Sisal – Cidade de Valente-Ba.  

Fonte: Autoria Própria, durante pesquisa de campo.  
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Figura 08: Batedeira de Sisal – mostrando como o resíduo utilizado nesse trabalho é 

produzido.   

Fonte: Autoria Própria, durante pesquisa de campo.  

 

Ao final do batimento há remoção do pó e das fibras de pequeno comprimento, 

originando um produto limpo, brilhante e macio. Então, as fibras são selecionadas, escovadas 

e classificadas, para por fim serem acondicionadas em fardos.  

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial da fibra de sisal. Dados da Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) indicam que a produção brasileira, em 

2010, atingiu cerca de 50% da produção mundial. Em 2011 produzimos 111 mil toneladas, 

sendo a Bahia produtora de 95,8% deste total. São também produtores os Estados da Paraíba 

(3,5%), o Ceará (0,4%) e do Rio Grande do Norte (0,3%) (CONAB, 2012). 

A crescente demanda por produtos naturais, principalmente para substituir os 

derivados fósseis, com vantagens ecológicas (o sisal é reciclável e renovável), sociais (o sisal 

é altamente demandante de mão de obra local da agricultura familiar) e econômicas (fibras 

naturais são mais leves, mais resistentes e mais baratas), faz da cultura do sisal estratégica 

e prioritária (RODRIGUES, 2009). 

O aumento na produção, no entanto, gera uma maior preocupação em relação aos 

impactos ambientais provocados nos ecossistemas naturais. Os problemas relacionados com 

a geração de resíduos sólidos, e sua implicação na saúde, no meio ambiente e qualidade de 

vida, tem se agravado nas últimas décadas. O reaproveitamento dos resíduos gerados pela 

indústria mostra-se pertinente, pois agrega valor econômico ao resíduos gerado pelas 

mesmas, além de reduzir os problemas ambientais (SILVA, 2012). 
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Na busca por adsorventes alternativos para remoção de corantes em meios aquosos 

e na destinação mais pertinente com o reaproveitamento do resíduo, estudou-se nesse 

trabalho a viabilidade do resíduo em pó do processamento do sisal como adsorvente para 

corante em solução aquosa.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Preparo Das Soluções De Corante 

 

 

O azul de metileno (AM) foi fornecido pela Cinética Química Ltda, as especificações 

estão apresentadas na Tabela 3 e sua estrutura química está representada na Figura 09. As 

soluções aquosas do corante foram preparadas utilizando-se água bidestilada e o pH foi 

medido antes e depois da adsorção com um potenciômetro MARTE MB-10.  

 

Tabela 3: Especificações do corante Azul de Metileno 

Corante Índice de cor 

(CI) 

Classe 

Química 

Massa Molar  

(g mol-1) 

Pureza  

% 

Azul de Metileno 52015 Básico 319,8 85 

Fonte: Adaptado de AHMAD et al, (2009). 

 

 

Figura 09: Estrutura molecular do corante azul de metileno 

Fonte: (DE OLIVEIRA BRITO et al, 2010) 

 

As soluções estoques foram preparadas pela dissolução do corante, precisamente pesados, 

em água destilada numa concentração de 5000,00 mg L-1. As soluções de trabalho do AM 

foram obtidas por diluições seriais das soluções estoques.  

 

 

4.2 PREPARO DO ADSORVENTE RESÍDUO EM PÓ DE SISAL (RPS) 

 

 

A preparação do material foi baseada nos procedimentos descritos por DE OLIVEIRA 

BRITO et al, (2010) e passou pelas etapas de: Coleta, Pré-limpeza, Lavagem, Secagem, 

Redução de tamanho e Classificação Granulométrica.  
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4.2.1 Coleta Do Material Adsorvente (Resíduo em Pó De Sisal) 

 

 

Para garantia da inocuidade e maior grau de pureza do resíduo em pó de Sisal (RPS) 

coletou-se o mesmo na unidade fabril da Associação de Desenvolvimento Sustentável 

Solidário da Região Sisaleira (APAEB) localizada na cidade de Valente – BA, no mês de 

janeiro de 2014.   

 

 

4.2.2 Pré-limpeza 

 

 

O RPS coletado passou por peneiramento em peneira da série Tyler de abertura de 

707µm para ser limpo de resíduos de bucha de sisal e de outras impurezas de tamanhos 

intermediários antes de ser submetido ao processo de lavagem. 

 

 

4.2.3 Lavagem 

 

 

A água foi adicionada ao RPS, estes foram então misturados sob efeito de misturador 

mecânico da marca Quimis modelo Q 235.2 por cinco minutos. Após esse tempo a mistura 

passou pelo processo de filtração. Esse processo foi repetido por três vezes.  

 

 

4.2.4 Secagem 

 

 

Após a lavagem o RPS foi submetido à secagem em estufa de circulação forçada de 

ar da marca NOVA ÉTICA, modelo 420 – 4D. Para obtenção da massa constante o tempo 

utilizado foi de 24h e a temperatura de 105°C.  
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4.2.5 Redução do tamanho 

 

 

Para este processo de moagem utilizou-se o moinho de facas da marca GRINDOMIX 

modelo GM 200. 

  

 

4.2.6 Classificação Granulométrica 

 

 

O RPS foi passou por um conjunto de quatro peneiras da série Tyler com aberturas de 

diâmetros > 550 µm (RPS sem classificação granulométrica), 500-250 µm, 250-125 µm e < 

125 µm e originando quatro frações com diferentes granulometrias.   

O cálculo das frações de cada granulometria foi obtido através da seguinte equação:           

%𝐺 =
𝑀𝑟

𝑀𝑡
𝑥100                                              (17) 

Sendo: 

%𝐺 Percentagem de Granulometria retida em cada peneira 

𝑀𝑟 Massa retida na peneira (g) 

𝑀𝑡 Massa total da amostra (g) 

 

 

4.3  Caracterização Do Resíduo em Pó De Sisal (RPS) 

 

 

4.3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura foram obtidas utilizando um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) modelo Hitachi S-3400N, sem metalização 

anterior. 
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4.3.2 Análise Termogravimétrica 

 

 

As curvas termogravimétricas foram obtidas com equipamento Shimadzu TGA-60H, 

com uma taxa de aquecimento de 10 ºC min-1 sob atmosfera modificada de N2 (50 mL min-1). 

A quantidade de amostra utilizada foi na faixa de 1-7 mg, as mesmas foram submetidas ao 

aquecimento na faixa de temperatura de 25–1000 °C. Para determinação das faixas de 

temperatura em relação a desidratação do material, decomposição do material orgânico e 

resíduos, foram usadas as curvas de DTG, que são relativas a primeira derivada das curvas 

termogravimétricas.  

 

 

4.3.3 Difração de Raios-X 

 

 

Os padrões de difração de raios-X das amostras foram realizadas usando um 

difratômetro de Raio-X (Shimadzu XRD-6000), por meio de uma fonte de radiação de CuKa a 

uma voltagem de 40 kV, corrente de 30 mA, monocromador de grafite e na região de 5-80° 

2θ em varredura taxa de 2 ° min-1. 

 

 

4.3.4 Determinação do pH de carga zero 

 

 

O ponto de carga zero do RPS foi determinado pelo método de adição de sólidos, 

como descrito por Vieira et al, (2009). Oito Erlenmeyers contendo soluções de pH na faixa de 

3-10 (pH0) e 0,10 g de RPS foram agitados durante 24 h à temperatura ambiente e o pH final 

foi medido com um potenciômetro MARTEMB-10. A diferença entre o pH inicial e final (ΔpH) 

foi em função do pH inicial (pH0) e o ponto onde pH = 0 foi tomado como o ponto de carga 

zero.  
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4.3.5 Influência do pH da Solução do Material 

 

 

O pH da solução do material adsorvente foi determinado para verificação de possíveis 

mudanças de pH do meio devido ao acréscimo do adsorbato. Essa determinação foi feita 

utilizando-se 5 g de adsorvente em 25mL de água bidestilada com pH original igual a 7,14. O 

sistema foi agitado por 3 horas em temperatura ambiente, filtrado e o pH da solução foi medido 

com um potenciômetro MARTE MB-10, o procedimento foi baseado na metodologia descrita 

por AHMAD et al, (2009). 

A quantidade dos corantes adsorvidos e a porcentagem de remoção foram calculadas 

pela diferença entre a concentração inicial do corante e a concentração do corante em 

equilíbrio, segundo as Equações (18) e (19) descritas a seguir, determinado por leituras 

espectroscópicas UV-vis 700 Plus – Femto.   

𝒒 =
(𝐶𝑜−𝐶𝑓)

𝑚
𝑉                                                               (18) 

 

% 𝑹𝒆𝒎𝒐çã𝒐 = 100
(𝐶𝑜−𝐶𝑓)

𝐶𝑜
                                                    (19) 

 

Sendo: 

𝑞 Quantidade de corante adsorvido por massa de adsorvente (mg g-1) 

𝐶𝑜 Concentração inicial do corante (mg L-1) 

𝐶𝑓 Concentração de equilíbrio do corante (mg L-1) 

𝑉 Volume da solução de corante usada (L) 

𝑚 Massa de adsorvente (g) 

 

 

4.3.6 Caracterização da Acidez e da Basicidade superficial do Material  

 

 

A acidez superficial do material foi determinada em amostras de 0,5 g lavadas com 

água bidestilada durante 5 horas. O material foi seco a 100 ºC por 24 horas. Adicionou-se 

então, a cada alíquota, 25 mL de hidróxido de sódio (NaOH) padronizado 0,0100 M e agitou-

se o sistema por 24 horas em temperatura ambiente. O material foi filtrado e o NaOH não 

consumido foi titulado com ácido clorídrico (HCl) padronizado 0,0100 M, utilizando-se um 

potenciômetro MARTE MB-10. 
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A basicidade da superfície foi determinada de modo semelhante, substituindo-se a 

solução de NaOH por HCl durante a reação e o ácido não consumido foi titulado com NaOH. 

As determinações foram feitas em triplicata e os resultados foram expressos em mmol 

de H+ ou OH- por grama de material. O procedimento foi baseado na metodologia descrita 

por AL-DEGS et al, 2000) 

 

 

4.4 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

 

 

4.4.1 Efeito da Dose de Adsorvente 

 

 

Os ensaios foram realizados em erlenmeyers contendo 25 mL da solução de azul de 

metileno na concentração de 1000 mg.L-1 em contato com 200, 100, 50, 25 e 12,5 mg do 

adsorvente, a 200 rpm por 24 horas.   

O percentual de remoção (% remoção) foi determinado de acordo com a Equação 19    

 

    

4.4.2 Efeito da Granulometria 

 

 

Para analisar o efeito do tamanho de partícula foram testadas as seguintes 

granulometrias: 500-250 µm, 250-125 µm, < 125 µm e > 550 µm (RPS sem classificação 

granulométrica). Os testes foram feitos a temperatura ambiente na incubadora Shaker da 

marca Marconi modelo LS59-300-220 à 200 rpm, por 24 horas.  

   Para o cálculo da capacidade de adsorção e a porcentagem de remoção do corante 

foram utilizadas as equações 18 e 19. 

 

 

4.4.3 Efeito do pH da Solução na Adsorção  

 

 

Para estudar o efeito do pH sobre a adsorção do corante, o pH das soluções variaram 

na faixa de 3 a 10, por adição de solução NaOH 0,1 M ou de solução de HCl 0,1 M. O processo 

de lote a cada pH foi seguido como acima descrito utilizando uma concentração inicial de 1000 
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mg L-1. O pH das soluções foi medido utilizando um potenciómetro com eletrodo de vidro 

MARTE MB-10. 

 

 

4.4.4 Estudos Cinéticos 

 

 

De modo a avaliar a capacidade de adsorção dos materiais, foram realizados estudos 

em batelada em escala de bancada. Estes estudos foram conduzidos usando Erlenmeyers de 

100 mL contendo 25 mL das soluções teste nas concentrações iniciais desejadas. O 

adsorvente foi adicionado e o conteúdo dos frascos foi agitado em temperatura ambiente. O 

conteúdo dos frascos foi então filtrado e analisado para determinar a concentração final 

utilizando-se um espectrofotômetro UV/VIS Femto 700 Plus a 660 nm para o corante azul de 

metileno. 

Foram feitos dois testes em branco: (i) sem adsorvente, para verificar a retenção do 

corante na superfície do papel de filtro e outras possíveis perdas e (ii) sem o adsorbato 

(adsorvente em água pura) para verificar se compostos coloridos presentes no resíduo em pó 

de sisal eram solúveis em água e iriam contribuir para a cor da solução, interferindo nos 

resultados. Estes testes mostraram que não ocorre perda significativa do corante na superfície 

do papel de filtro e que nenhuma substância natural do adsorvente influencia na cor da 

solução final. 

Os estudos cinéticos foram feitos variando-se o tempo de contato, utilizando os tempos 

de 10, 20, 30, 60, 120 minutos nas soluções dos corantes com o adsorvente, com 

concentrações de 125, 250, 500, 750 e 1000 mg/L a temperatura de 298 K. O pH e a 

granulometria utilizados foram determinados pelos testes que avaliaram os mesmos, descritos 

anteriormente. Para o cálculo da capacidade de adsorção e a porcentagem de remoção do 

corante foram utilizadas as equações 18 e 19. 

 

 

4.4.5 Estudos Termodinâmicos 

 

 

Para modelagem dos parâmetros termodinâmicos foram estudadas diferentes faixas 

de temperaturas 298, 313 e 333 K e foram utilizadas as condições dos testes adsortivos de 

cinética e a determinação dos parâmetros termodinâmicos foi obtida a partir das equações 13 

e 14. 
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Para calcular a capacidade de adsorção e a porcentagem de remoção do corante 

utilizou-se as equações 18 e 19. 

 

 

4.4.6 Isotermas de Adsorção 

 

 

Para determinar as isotermas de adsorção foram utilizadas as mesmas condições dos 

testes adsortivos de cinética, com exceção da variação da temperatura, sendo usadas as 

temperaturas de   298, 313 e 333 K (25, 40 e 60 °C), no tempo de equilíbrio.  

A modelagem das isotermas de adsorção foi feita aplicando os dados experimentais 

obtidos da adsorção de RPS foram aos modelos de isotermas de Langmuir e de Freundlich, 

de acordo com as Equações (7), (8), (10) e (11) respectivamente. Os parâmetros dos modelos 

de Langmuir e Freundlich e os gráficos foram obtidos a partir do ajuste não linear com auxílio 

do software Origin 9.0. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ADSORVENTE 

 

 

5.1.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

A morfologia da superfície do resíduo em pó de sisal foi verificada mediante a 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), como mostra a Figura 10 a seguir. 

 

 

   

Figura10: Microscopia do Resíduo em Pó de Sisal.  

 

 

Figura 11: Microscopia da Fibra de Sisal   
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A morfologia confirma que este trabalho se concentra no uso do resíduo da produção 

da fibra de sisal, como pode-se observar ao comparar as Figuras 10 e 11. A microscopia da 

fibra, mostrada Figura 11, apresenta estruturas formadas por um feixe composto por fibras 

elementares ou microfibrilas, unidas entre si pela lignina e polioses, formando filamentos 

contínuos em todo o sentido do comprimento da fibra, assim não havendo o uso direto da fibra 

para adsorção (MARTIN et al, 2009).   

Ao analisar a Micrografia do Resíduo em Pó de Sisal, Figura 10, observa-se a presença 

de cavidades, reentrâncias e irregulares que contribuem para porosidade do material, que 

podem favorecer o contato da molécula de corante com os grupamentos superficiais do 

material proporcionando a adsorção dessas moléculas.  

 

  

5.1.2 Análise Termogravimétrica  

 

 

A análise termogravimétrica é uma importante técnica na verificação do 

comportamento térmico do material. Através dela, é possível observar a partir do aumento da 

temperatura as frações de perda de massa, as transições de fases e analisar sua estabilidade 

térmica e temperatura de degradação (CAGNON et al, 2009).  

 Os resultados da análise termogravimétrica (TGA) do Resíduo em Pó de Sisal estão 

apresentados a seguir na Figura 12. 
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Figura 12: Análise Termogravimétrica do Resíduo em Pó de Sisal 
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Os resultados mostram que ocorre uma perda de umidade estável até 100 °C, a partir 

de 250 ºC, a perda de massa foram atribuídos à degradação da celulose, hemicelulose e 

lignina. A análise termogravimétrica demonstra que a temperatura escolhida para a secagem 

do material não altera a estrutura do mesmo, assegurando que realmente o trabalho é 

realizado com os resíduos não carbonizados. Desse modo, toda a capacidade de adsorção 

pode ser totalmente atribuída ao material em seu estado natural, com a superfície não tratada, 

e não a uma possível formação de carvão ativado ou a algum material carbonizado precursor 

de carvão ativado, formado durante o pré-tratamento. 

 

 

5.1.3 Difração de Raios-X 

 

 

A difração de raios X para caracterização de materiais é a técnica mais adequada, pois 

determina as fases cristalinas presentes no mesmo. Os átomos, na maior parte dos sólidos 

(cristais), são ordenados em planos cristalinos, os quais são separados entre si por distâncias 

da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda dos raios X (TONGPOOTHORN 

et al, 2011).  

O difratograma de raios-X para o Resíduo em Pó de Sisal está apresentado na Figura 

13 a seguir.  

Figura 13: Difratograma de Raios-X para o Resíduo em Pó de Sisal  

 

Ao analisar o difratograma do resíduo em pó de sisal, (Figura 13) pode-se observar, 

como principal pico em 21,68 °, correspondente ao plano (002) de difração da celulose, o 
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segundo pico mias alargado em 15,04 que corresponde aos planos (101) e um terceiro pico 

em 34,78 que corresponde ao plano (040). Os outros picos apresentados são de compostos 

interferentes sendo estes desprezíveis (MARTIN et al, 2009).  

Os resultados do raios-X do Resíduo em Pó de Sisal apresentaram picos referentes 

aos planos cristalinos característicos de materiais lignocelulósicos, nos quais observa-se que 

a reflexão (002) é a mais intensa. O resíduo em pó de sisal assim como a fibra deste é 

constituído basicamente de celulose, lignina e hemicelulose, sendo a lignina e a hemicelulose 

macromoléculas amorfas, e as moléculas de celulose são orientadas de modo aleatório com 

tendência de formar ligações de hidrogênio intra e intermoleculares (MARTIN et al, 2009). 

 

 

5.1.4 PH de Carga Zero (PCZ) 

 

 

O pH do ponto de carga zero é o ponto onde não existem cargas na superfície do 

material; assim sua determinação é importante, pois permite observar a carga superficial do 

adsorvente. De acordo com o valor do pH no ponto de carga zero (PCZ) é possível verificar 

se o material favorece o processo de adsorção de determinada substância (REGALBUTO; 

ROBLES, 2004).   

O resultado obtido para o pH do ponto de carga zero do Resíduo em pó de Sisal é 

apresentado na Figura 14. 
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Figura 14: PH (PCZ) do Resíduo em Pó de Sisal 
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A partir da análise do resultado do pH no ponto de carga zero para o RPS pode-se 

observar que a intercessão da curva com o eixo horizontal da escala de pHinicial (pH0), 

ocorreu no valor de pH 5,25 conforme Figura 14, o qual corresponde ao pH do ponto de carga 

zero do Resíduo em Pó de Sisal.   

No valor de pH (PCZ) a carga total da superfície do RPS é zero, podendo inferir que a 

superfície do adsorvente se torna parcialmente negativa ou positiva em função do pH. Devido 

a este motivo, valores de pH menores que o pH (PCZ) 5,25 indicam que a carga superficial 

do Resíduo em Pó de sisal será positiva favorecendo a adsorção de ânions e valores de pH 

maiores que o pH (PCZ) 5,25 a carga superficial do Resíduo em Pó de Sisal será negativa 

favorecendo a adsorção cátions, como é o corante azul de metileno estudado nesse trabalho, 

que é um corantes catiônicos (LIU et al, 2012).   

 

 

5.1.5 Propriedades ácido-básicas da superfície 

 

 

É necessário determinar se o pH da água varia quando o adsorvente é acrescentado, 

para verificar se compostos solúveis presentes no material podem alterar o pH do sistema de 

adsorção. O pH das suspensões aquosas das amostras de adsorvente (Tabela 4) apresentou  

variação após 3 horas de agitação a temperatura ambiente. Isso indica que houve liberação 

de espécies ácidas do adsorvente para a solução. 

 

Tabela 4: pH das suspensões aquosas dos adsorventes 

Amostra pH 

Água deionizada 7,14 

RPS 6,39 

 

A Tabela 5 mostra os resultados de acidez e basicidade superficiais para as quatro amostras, 

obtidos pelo método da titulação. 

 

Tabela 5: Acidez e basicidade superficiais dos adsorventes 

 Acidez       

(mmol/g) 

Basicidade 

(mmol/g) 

Razão B/A* 

RPS 1,73 0,20 0,12 

*Razão entre a quantidade de sítios básicos e a quantidade de sítios ácidos 
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O resíduo em pó de sisal apresenta maior quantidade de sítios ácidos, indicando que 

pode ser bom adsorvente para poluentes catiônicos (Pathak et al., 2016). A razão entre a 

quantidade de sítios básicos e a quantidade de sítios ácidos é um indicador das características 

ácido-base da superfície (PATHAK et al., 2016). Se B/A > 1, a superfície tem mais sítios 

básicos, sendo carregada negativamente. Se B/A = 1 a quantidade de sítios básicos é 

equivalente a de sítios ácidos, indicando uma superfície neutra. Se B/A < 1 a superfície tem 

mais sítios ácidos, sendo carregada positivamente. O RPS apresenta B/A < 1, confirmando 

que existe predominância de sítios ácidos em sua superfície.  

 

 

5.2 ENSAIOS ADSORTIVOS   

 

 

5.2.1 Efeito da Dose de adsorvente 

 

 

A dosagem de adsorvente é um parâmetro importante no processo de determinação 

da capacidade do adsorvente para adsorver uma dada quantidade do mesmo nas condições 

de trabalho. O efeito da dosagem de adsorvente possibilita estabelecer uma quantidade do 

mesmo no qual teremos o melhor resultado custo x benefício a ser utilizada em processos 

com grandes quantidades de solução de corante, de modo a reconhecer a capacidade do 

adsorvente a partir do ponto de vista econômico (SALLEH MAM et al, 2011). 

O efeito da dose do RPS na adsorção do corante azul de metileno pode ser observado 

na Figura 15.  
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Figura 15: Efeito da dose do RPS na adsorção de azul de metileno  

 

A partir da análise do efeito da dose de adsorvente observa-se que a percentagem de 

remoção de corante aumenta com o aumento da dosagem de adsorvente, aumentando de 

33,8 para 95,7%, tal aumento pode ser atribuído a maior disponibilidade da área superficial e 

consequentemente do número de sítios ativos, com o aumento da quantidade de adsorvente 

(MUTHANNA e SAMAR, 2012). A relação entre o aumento do número de sítios ativos e a 

quantidade de adsorvente pode ser muito bem observada na faixa de massa de 12,5 a 100 

mg. No entanto, a partir 100mg não observou-se um aumento significativo no percentual de 

remoção, aumentando apenas de 94,23 para 95,7% de remoção como pode ser observado 

na Tabela 6: Efeito da dose do RPS na adsorção de azul de metileno.  

 

Tabela 6: Efeito da dose do RPS na adsorção de azul de metileno 

 

 

 

 

 

 

 

Massa (mg) Qe (mg/g) % Remoção 

200 108,95 95,7 

100 230,96 94,23 

50 335,89 73,57 

25 436,02 47,61 

12,5 615,36 33,8 
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5.2.2 Efeito da Granulometria 

 

 

Apesar de partículas mais finas serem mais relatadas em estudos de adsorção 

(VIEIRA et al, 2009), partículas maiores têm sido utilizadas (HO e MCKAY, 1998) e parecem 

ser mais vantajosa para aplicações práticas, devido à redução de custos com a moagem e 

mais fácil recuperação do biossorvente saturado.  

A Figura 16 a seguir mostra a influência do tamanho de partícula na adsorção de azul 

de metileno em RPS.  
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Figura 16: Efeito do tamanho de partícula na adsorção de AM em RPS 

   

Os resultados mostram que o adsorvente, em todas as granulometrias estudadas, é 

eficiente para remover o corante. Observa-se que os valores obtidos para as capacidades de 

adsorção (Qe) são muito próximos, como mostra a seguir a Tabela 7, evidenciam que a 

variedade granulométrica não promoveu variação significativa no resultado final do processo 

de adsorção.  
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Tabela 7: Efeito do tamanho de partícula na adsorção de AM em RPS 

Granulometrias Qe (mg/g) 

< 125 µm 33,43 55,50 124,77 181,91 229,78 

250-125 µm 33,76 54,82 126,14 183,81 228,68 

500-250 µm 33,83 55,08 124,84 185,76 228,60 

> 500 µm 33,36 54,54 123,17 184,28 227,44 

 

A seleção da granulometria ótima a ser utilizada nos ensaios adsortivos foi feita 

levando em consideração a capacidade adsortiva em cada uma das granulometrias testadas. 

Uma vez que a faixa de granulometria das partículas maiores que 500 µm abrange todas as 

demais granulometrias testadas, conclui-se portanto, que esta é a faixa ideal de granulometria 

para realização dos ensaios visando redução dos custos, uma vez que não será necessário 

classificação granulométrica do RPS para sua utilização como biossorvente de corantes 

sintéticos.   

Estudos acerca da adsorção de azul de metileno indicam que quanto menor a 

granulometria do adsorvente, maiores são as taxas de adsorção, devido a maior superfície de 

contato e acesso aos poros do material (LÁZARO et al., 2008). Tal comportamento não foi 

verificado no presente estudo pois o material apresentou capacidades similares de adsorção 

nas diferentes granulometrias testadas. 

 

 

5.2.3 Efeito do pH na Adsorção 

 

 

Um dos fatores mais importantes que afetam a capacidade do adsorvente no 

tratamento de águas residuais é o pH da solução. A eficiência da adsorção é dependente do 

pH da solução, uma vez que a variação do pH leva à variação do grau de ionização da 

molécula adsortiva e das propriedades de superfície de adsorvente. 
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Figura17: Efeito do pH inicial da solução na adsorção de AM no RPS 

 

 

Como pode ser observado na Figura 17, o pH inicial da solução de azul de metileno 

tem grande influência sobre a capacidade adsortiva, a remoção de azul de metileno em pH 

baixos apresentou taxa de remoção pequena, sofrendo leve aumento na faixa de 4,0 a 7,0 e 

aumento significativo com pH, no intervalo de 7,0 a 10,0, principalmente a partir do pH 7,0. 

Em pH menor que 7 diminui o percentual de remoção de corante pelo processo adsortivo 

devido a competição entre as moléculas do adsorvente (positivas em sua superfície) e os íons 

H+ em solução pela associação com as moléculas básicas do azul de metileno.  

Portanto, a remoção de azul de metileno aumenta significativamente com o aumento 

do pH, sendo o melhor intervalo de pH de adsorção do Resíduo em pó de sisal de 7,0 a 10,0 

para tal corante, pois com o aumento do pH da solução há uma aumento da carga negativa 

na superfície do RPS favorecendo a adsorção de cátions por atração eletrostática.  

Em seus estudo YAGUB et al, (2012) investigaram o efeito do pH da adsorção do 

corante catiônico azul de metileno para biomassa de folhas de pinho bruto e notaram que a 

adsorção foi aumentada com o aumento de pH da solução, tendo o resíduo em pó de sisal 

comportamento semelhante. 

 

 

 

 

 



46 

 

5.2.4 Estudos Cinéticos 

 

 

A adsorção do corante sobre o resíduo em pó de sisal foi estudada como função do 

tempo de contato de modo a determinar a cinética de adsorção. O tempo de equilíbrio 

determinado para o processo de adsorção do azul de metileno é apresentado na Figuras 18.  
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Figura 18: Dados cinéticos de adsorção de azul de metileno no RPS (pH 8, 298 K) 

 

Os resultados mostrados na Figura 18 demonstram que a quantidade de corante 

adsorvido, Qt, aumentou com o aumento da concentração inicial de azul de metileno. O 

resultados também indicam que a adsorção é inicialmente rápida e torna-se então 

progressivamente mais lenta com o aumento do tempo de contato.  Tal comportamento 

provavelmente ocorre devido à rápida e lenta difusão das moléculas de corante nos macro e 

microporos do biossorvente. O processos de adsorção na interface sólido-líquido é 

frequentemente afetado por difusão na camada externa ou transferência externa de massa 

ou pela difusão intraparticula. Gong et al (2008), relaciona ambas limitações de difusões, 

respectivamente, para a presença de macroporos e microporos na matriz de biosorvente.  

Ao avaliar a cinética de adsorção para o corante azul de metileno no RPS, observa-se 

que o tempo de equilíbrio foi estabelecido em 30 minutos para todas as concentrações (125, 

250, 500, 750 e 1000 mg/L), com capacidades de adsorção de 30,71 mg/g, 60,95 mg/g, 121,16 

mg/g, 180,94 mg/g e 237,14 mg/g respectivamente, indicando que a capacidade de adsorção 

no equilíbrio do RPS para o azul de metileno aumenta com o aumento da concentração inicial. 
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Os dados experimentais da cinética de adsorção azul de metileno sobre o RPS foram 

ajustados para os modelos cinéticos de difusão intrapartícula, pseudoprimeira ordem e 

pseudo-segunda ordem. 

Os dados experimentais foram ajustados aos modelos cinéticos de pseudoprimeira 

ordem e pseudo-segunda ordem de acordo com as equações linearizadas de cada modelo (8 

e 11) respectivamente descritas a seguir.   

 

log(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = 𝑙𝑜𝑔𝑞𝑚 − (
𝑘1

2,303
) 𝑡                             (8) 

𝑡

𝑞𝑡
= (

1

(𝑘2∗𝑞2
2)

) + (
1

𝑞2
) 𝑡                                (11)  

 

As figuras 19 e 20 apresentam os dados cinéticos para os modelos de pseudo-primeira e 

pseudo-segunda ordem para concentração inicial de 1000mg/L de azul de metileno no resíduo 

em pó de sisal a 298K.  
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Figura 19: Cinética de adsorção de pseudo-primeira ordem de azul de metileno em 

RPS (pH 8, 298 K, Ci 1000mg L-1) 
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Figura 20: Cinética de adsorção de pseudo-segunda ordem de azul de metileno em 

RPS (pH 8, 298 K, Ci 1000mg L-1) 

 

Nas Tabelas 8 e 9 são apresentados os parâmetros cinéticos dos modelos de pseudo-

primeira ordem e pseudo-segunda ordem para o corante azul de metileno no resíduo em pó 

de sisal. 

 

Tabela 8: Parâmetros Cinéticos do modelo de Pseudo-primeira Ordem 

  Pseudo-primeira Ordem 

Qe (mg/g) 

experimental 

Qe (mg/g) 

calculado 

K1 (L/mim) R2 

237,97 0,9045 2,06308 0,7663 

 

Tabela 9: Parâmetros Cinéticos do modelo de Pseudo-segunda Ordem 

  Pseudo-segunda Ordem 

Qe (mg/g) 

experimental 

Qe (mg/g) 

calculado 

K2 

(g/mg.min) 

R2 

237,97 257,73 9,6564x10-4 0,9981 

 

Ao analisar as tabelas 8 e 9 pode-se verificar que o coeficiente de determinação dos 

modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem (k1 e k2) para o azul de metileno no 

RPS diferem em grande parte, o valor de Qeq calculado se aproximou ao valor de Qeq 
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experimental no modelo de pseudo-segunda ordem. Também pode-se verificar que os ajustes 

de pseudo segunda-ordem foram melhores que os ajustes de pseudo-primeira ordem uma 

vez que apresentam melhores valores para os parâmetro R2.  

O modelos de pseudo-primeira ordem geralmente descreve melhor processos que 

possuem interações físicas predominantes. O modelo de pseudo-segunda ordem melhor 

descreve processos de adsorção química, que envolvem doação ou troca de elétrons entre o 

corante e o adsorvente, com forças covalentes e de troca iônica (HO & MCKAY, 2000; HO, 

2006). 

A partir de uma boa correlação ao modelo de pseudo-segunda ordem pode-se sugerir 

que a adsorção química é um passo limitante nos estágios iniciais do processo e não a 

transferência de massa, seguida pelo fenômeno de difusão intrapartícula nos estágios finais 

(NCIBI et al., 2008).  

Outros biossorventes naturais como semente de manga natural e modificada 

(SENTHIL et al, 2013) e pó de pinha natural e modificado (YAGUB et al, 2013) também 

apresentaram melhor ajuste ao modelo cinético de pseudo-segunda ordem para o processo 

de adsorção do azul de metileno. 

Para interpretar os diferentes mecanismos que descrevem o processo de adsorção do 

azul de metileno no resíduo em pó de sisal, os dados experimentais também foram ajustados 

para o modelo de difusão intrapartícula. 

O modelo cinético de difusão intrapartícula de Weber-Morris (Qt x t1/2) foi estudado 

com base no modelo empírico utilizando a Equação (12) mostrada a seguir.  

 𝑞𝑡 = 𝑘𝑑𝑖𝑓𝑡1/2 + 𝐶                                                       (12) 

 

Tal modelo está apresentado na Figura 21 para o azul de metileno no Resíduo em Pó de 

Sisal. 
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Figura 21: Cinética da Difusão Intrapartícula do azul de metileno no RPS (pH 8, 298 K, 

Ci 1000mg L-1) 

 

 Como pode ser observado na Figura 21 as retas lineares não cruzaram a origem, 

indicando que, embora a difusão intrapartícula tinha sido significativa a adsorção de azul de 

metileno na superfície do resíduo em pó de sisal ocorreu como um processo de múltiplas 

etapas. As faixas lineares, apresentam três patamares com diferentes inclinações, sendo 

atribuídos a três etapas de difusão intraparticula durante o processo de adsorção. 

A presença de três patamares na adsorção por difusão intrapartícula é caracterizada 

pela ruptura da resistência da camada limite do adsorvente, aprisionamento do corante na 

superfície do adsorvente e pelo momento de equilíbrio.  

Representada pelo primeiro patamar de inclinação, a resistência apresentada pela 

camada limite do adsorvente, representa a dificuldade que a molécula de corante encontra 

para chegar até a superfície do adsorvente. Ressalta-se que, a primeira fase por ser 

representada pela reta de maior coeficiente angular Kdif,1, conforme mostra a Tabela 10, 

representa a maior resistência ao fluxo do corante do meio externo até o poro do adsorvente, 

indicando portanto, que a camada limite é a maior barreira para este percurso (CLARK, et al., 

2012). 

O segundo patamar representa a resistência intrapartícula, ou seja, a dificuldade de 

locomoção apresentada pela molécula de adsorvato na superfície do adsorvente até os poros 

e sítios ativos. Outro fator que contribui para o aumento da resistência difusiva é a 

predominância de estrutura microporosa, os pequenos poros causam impedimento estérico 
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para o fluxo interno da molécula de adsorbato no adsorvente sendo mais evidente em casos 

em que as moléculas de corante são maiores que os poros do adsorvente (CLARK, et al., 

2012). Para este estudo, a difusão intrapartícula apresenta menor resistência que a camada 

limite, como mostram os coeficientes angulares (kdif,2<kdif,1), presentes na Tabela 10. 

O terceiro patamar, com coeficiente angular próximo a zero, representa a redução da 

velocidade da difusão intrapartícula, em função da baixa concentração de corante na solução 

e redução de sítios ativos disponíveis (CLARK, et al., 2012). 

Os parâmetros cinéticos do modelo de difusão intrapartícula são apresentados a seguir 

na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Parâmetros Cinéticos do modelo de difusão intrapartícula de Weber Morris 

 Difusão Intrapartícula  

Parâmetros Kdif (mg g-1 min-1/2) R2 

Faixa 1 71,4633 1 

Faixa 2 22,87285 0,9910 

Faixa 3 0,27328 1 

 

 

5.2.5 Isotermas  

 

 

A isoterma de adsorção é significativa para explicar como o adsorvente interage com 

o adsorbato desempenhando papel importante na compreensão do mecanismo de adsorção. 

A Figura 22 apresenta os dados experimentais de equilíbrio obtidos para o resíduo em pó de 

sisal para o azul de metileno. 
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Figura 22: Dados experimentais das isotermas de adsorção do azul de metileno à 298 

K, 313 K e 333 K (pH 8, 298 K, 30 min Ci 1000mg L-1) 

 

As isotermas podem assumir diversas formas indicando o tipo de processo adsortivo. 

Ao analisar as diversas formas de isotermas, pode-se obter isotermas do tipo extremamente 

favorável, favorável, linear e desfavorável, mostradas na Figura 03.  Os resultados apontam  

isotermas do tipo favorável à temperatura de 298 K e isotermas lineares às temperaturas 313 

K e 333K como mostra a Figura 22. Isotermas do tipo Favorável, apresentam alta retenção de 

massa do adsorbato por unidade de massa do adsorvente para uma baixa concentração de 

equilíbrio do adsorvato na fase líquida e Isotermas do tipo Linear apresentam quantidade 

adsorvida proporcional à concentração do adsorvato no fluido (DO NASCIMENTO et al, 2014). 

Tal resultado confirma que à temperatura ambiente a adsorção apresenta maiores taxas, 

assim apresenta menores taxas com a elevação da temperatura.  

As isotermas também podem ser dividas em classes e subgrupos, as classes definem 

a configuração da parte inicial da isoterma e os subgrupos definem o comportamento em altas 

concentrações (MORIN-CRINI; BADOT, 2008).  

No presente estudo, na faixa de concentração estudada, as curvas das isotermas para 

o azul de metileno se apresentou crescente, Figura 22. E segundo a classificação feita por 

GILES et al. (1960) são isotermas características da classe L e do subgrupo 1. As isotermas 

do tipo L regulares ou (de Langmuir) geralmente são indicativas de moléculas adsorvidas 

planas na superfície ou, às vezes, de orientação vertical com íons adsorvidos particularmente 



53 

 

de forte atração intermolecular. A partir do formato da curva que apresenta aumento de forma 

constante e não possui planalto, observa-se que as moléculas de corante adsorvidas na 

monocamada são orientadas de modo a que a nova superfície tenha alta atração para mais 

moléculas de corante (GILES et al., 1960).  

As Figuras 23 e 24 apresentam os ajustes dos dados de equilíbrio experimentais nos 

modelos de Langmuir e Freundlich para o azul de metileno na temperatura 298K. 
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Figura 23: Ajustes dos dados experimentais para isoterma de Langmuir (pH 8, 298 K, 

30 min Ci 1000mg L-1) 
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Figura 24: Ajustes dos dados experimentais para isoterma de Freundlich (pH 8, 298 K, 

30 min Ci 1000mg L-1) 

 

Nas Tabelas 11 e 12 são apresentados os parâmetros de equilíbrio e os coeficientes de 

determinação R2 para os modelos de Langmuir, Freundlich para o azul de metileno no RPS. 

 

Tabela 11: Parâmetros obtidos a partir do modelo de Isotermas de Langmuir  

Isoterma de Langmuir 

Q máx (mg/g) KL (mg/L) R2 

354,62 3,6434x10-2 0,9879 

 

Tabela 12: Parâmetros obtidos a partir do modelo de Isotermas de Freundlich  

Isoterma de Freundlich 

Kf (L/mg) n R2 

18,8062 1,5232 0,9984 

 

Pode-se observar nas Tabelas 11 e 12 que para o azul de metileno as isotermas foram 

melhores representadas pelo modelo de Freundlich, devido ao coeficiente de determinação 

R2 apresentar valores mais próximos unidade, indicando que a adsorção ocorre em superfície 

heterogênea e em multicamadas.  
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 O modelo de Freundlich considera o sólido heterogêneo, aplicando uma distribuição 

exponencial para caracterizar os vários tipos de sítios de adsorção, os quais possuem 

diferentes energias adsortivas (FEBRIANTO et al, 2009). 

 Segundo Cooney (1999), existem experimentos que evidenciam que as distribuições 

de energia talvez não sejam estritamente do tipo exponencial. Assim, pode-se considerar que 

alguns sítios são altamente energéticos tendo fortemente a ligação do soluto adsorvido, 

enquanto que alguns outros sítios são muito menos energéticos e, consequentemente, a 

ligação ocorre mais fracamente (DO NASCIMENTO, 2014).  

Uma adsorção favorável para tal modelo tende a ter um valor de n (constante de 

Freundlich) entre 1 e 10, sendo que quanto maior o valor de n, mais forte a interação entre o 

adsorvato e o adsorvente. Neste estudo n apresentou valor 1,5232 demonstrando ser um 

processo de adsorção favorável e apresentar ligações relativamente fracas entre o adsorvato 

e o adsorvente, podendo facilitar um possível processo de recuperação para 

reaproveitamento do adsorvente.  
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5.2.6 Comparação entre RPS e Outros Adsorventes de Baixo Custo 

 

 

A adsorção sobre resíduos agroindustriais está se tornando uma potencial alternativa 

para remoção de poluentes inorgânicos / orgânicos, incluindo corantes em solução aquosa. É 

econômica, ecologicamente correta, eficiente para a remoção de corantes e é capaz de 

substituir o carvão ativado que é o adsorvente amplamente utilizado.   

A Tabela 13 compara os valores obtidos para a máxima capacidade de adsorção de 

azul de metileno em alguns adsorventes alternativos descritos na literatura. A capacidade 

máxima encontrada no presente estudo mostra que o adsorvente utilizado apresentou 

resultado superior, na maioria dos casos listados, para o valor da máxima capacidade de 

adsorção. 

 

Tabela13: Adsorção de azul de metileno sobre adsorventes de baixo custo 

Adsorvente 

Capacidade Máxima 

de adsorção qmáx 

(mg/g) 

Referência 

Resíduo de casca de nozes 59.17 (FERRERO, 2007)  

Casca de amendoim 68.06 (GONG et al, 2005) 

Resíduos de fibra de coco 70.92 (HAMEED et al, 2008) 

Cascas de avelã 76.9 (FERRERO, 2007) 

Folhas caídas da árvore 

Phoenix 
80.9 (HAN et al, 2007) 

Casca de alho 82.64 (HAMEED & AHMAD, 2009) 

Resíduo de sementes de 

borracha 
82.64 (OLADOJA et al, 2008) 

Casca de café 90.1 (OLIVEIRA et al, 2008) 

Bagaço de Citrus sinensis 96,4 (BHATTI et al, 2008) 

Fruto do Pinheiro 109.89 (SEN et al, 2011) 

Pó de serra modificado 111.46 (ZOU et al, 2013) 

Coroa do abacaxi 119.05 (HAMEED et al, 2009) 

Folha do Abeto 135.35 (HAN et al, 2012) 

Fruto de Penheiro modificado 142.24 (YAGUB et al, 2013)  

Caroço de Manga 142.86 
(KUMAR & KUMARAN, 

2005) 

Palha de colza 246.4 (FENG et al, 2012) 

Resíduo em pó de sisal 354,62 Este estudo 

Carvão ativado da casca de 

coco 
434,78 (TAN et al, 2008) 
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5.2.7 Estudos Termodinâmicos 

 

 

O efeito da temperatura é um significativo parâmetro físico-química do processo 

adsortivo, porque a temperatura pode alterar capacidade da adsorção do adsorvente 

(ARGUN, GÜCLÜ e KARATAS, 2014).                
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Figura 25: Variação da quantidade de azul de metileno no resíduo em pó de sisal 

adsorvido com a temperatura 

 

A capacidade de adsorção sofreu redução com o aumento da temperatura indicando 

que a adsorção é exotérmica. Tal comportamento pode ser devido ao aumento da temperatura 

reduzir as forças de adsorção entre as espécies de corantes e os sítios ativos na superfície 

adsorvente, tendo como resultado a redução da quantidade de adsorção (DO NASCIMENTO 

et al, 2014).  

A energia livre de Gibbs pode ser determinada a partir da constante de equilíbrio 

termodinâmico Kb, determinada com o modelo de isoterma de Freundlich usando as equações 

 𝐺 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝑘𝑏                                                          (13)   

Δ𝐺°=Δ𝐻°−𝑇Δ𝑆°                                                         (14) 

Os parâmetros termodinâmicos da adsorção entalpia e entropia foram calculados a 

partir da plotagem do gráfico de Van't Hoff usando a Equação 15 

 ln 𝑘𝑏 =  
𝛥𝑆

𝑅
−

𝛥𝐻

𝑅
 

1

𝑇
                                                  (15) 
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Os parâmetros termodinâmicos foram determinados a partir do efeito da temperatura 

na quantidade de adsorção do corante azul de metileno para as temperaturas de 298, 313 e 

333 K e são mostrados na Figura 26, a qual apresenta o gráficos de Van’t Hoff do corante 

azul de metileno no resíduo em pó de sisal. 
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Figura 26: Gráfico de Van’t Hoff para o azul de metileno no Resíduo em Pó de Sisal  

 

A Tabela 14 traz os parâmetros termodinâmicos para o azul de metileno no resíduo 

em pó de sisal.   

 

Tabela 14: Parâmetros termodinâmicos para o azul de metileno no RPS 

Temperatura 

(K) 

Kb  

(mg/L) 

Δ G  

(KJ/mol) 

ΔH  

(KJ/mol) 

ΔS 

(J/mol) 

298 18,8062 -7,2697   

313 2,6652 -2,5510 -68,2345 -206,4377 

333 1,0033 -9,1362x10-3   

 

O processo adsortivo de azul de metileno no resíduo em pó de sisal apresentou valores 

negativos de energia livre de Gibbs, de entalpia e de entropia. Valores negativos de energia 

livre de Gibbs, ΔG indicam a viabilidade do processo e a espontaneidade da sua natureza. 

Além disso, os valores negativos de ΔH também sugerem que o processo de adsorção é de 

natureza exotérmica. Por outro lado, o valor negativo do ΔS indica que a aleatoriedade diminui 
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com o progresso do processo de adsorção indicando que ocorre aumento no grau de 

organização do sistema, sendo associado à acomodação das partículas do corante em 

multicamadas na superfície do adsorvente. Indica ainda, que não há dissociação ou aumento 

de mobilidade das partículas na superfície do adsorvente. 

A equação de Arrhenius é útil para expressar a relação quantitativa entre a 

temperatura, a energia de ativação e a constante de velocidade (DO NASCIMENTO et al, 

2014). 

Para calcular a energia de ativação da reação de adsorção 𝐸𝑎 foi fez-se uso da 

equação de Arrhenius Equação (16). 

 ln𝑘 = ln𝐴 −𝐸𝑎 𝑅𝑇                                                       (16)  

ln 𝑘𝑎 = ln 𝐴 − 𝐸𝑎𝑅𝑇 

A Figura 27 apresenta o gráfico de Arrhenius, com a linearização entre ln𝑘 versus 1/𝑇 

para o azul de metileno no resíduo em pó de sisal.    
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Figura 27: Gráfico de Arrhenius para o azul de metileno no RPS.   

 

A partir da Figura 27 obteve-se o coeficiente angular e calculou-se o valor de energia de 

ativação para a adsorção do azul de metileno sobre o resíduo em pó de sisal.  

O modelo cinético de pseudo-segunda ordem que foi o modelo que mais se ajustou ao 

processo da cinética de adsorção do azul de metileno no RPS. A Tabela 15 apresenta as 

constantes de velocidade desse modelo para diferentes temperaturas e os valores da energia 

de ativação para adsorção sobre o resíduo em pó de sisal. 
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Tabela 15: Parâmetros para o cálculo da energia de ativação da adsorção no azul de 

metileno no RPS 

Temperatura  

(K) 

K2  

(g/mg.min) 
lnK2 

Ea  

(KJ/mol) 

298 2,0550x10-3 -5,9717  

313 3,2512x10-3 -5,7287 15,1398 

333 4,9000x10-3 -5,3185  

 

Em processos de adsorção, o efeito da temperatura sobre o sistema afeta, 

principalmente, a constante de velocidade de adsorção. A constante de velocidade K2 

apresentou aumento com o aumento da temperatura, conforme mostra a Tabela 15. Tal 

comportamento pode ser explicado pelo aumento na temperatura ocasionar aumento de 

energia cinética e na mobilidade das espécies do adsorbato e ainda provocar um aumento na 

taxa de difusão intrapartícula do adsorvato (JIMENEZ; BOSCO; CARVALHO, 2004).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao estudar o Resíduo em Pó de Sisal (RPS) como adsorvente para remoção de 

corante em solução aquosa, o mesmo mostrou-se eficiente, sem qualquer tipo de tratamento 

químico na remoção do corante azul de metileno.  

 A partir da caracterização do adsorvente observou-se que na análise 

termogravimétrica as temperaturas usadas no experimento não conferiram modificações na 

estrutura do RPS, o mesmo permaneceu in natura, tendo a superfície do RPS pH de carga 

zero (PZC) de 5,25.  

  As maiores capacidades de adsorção foram verificadas na faixa de pH de 7,0 a 10,0. 

A qranulometria escolhida para o estudo teve tamanho de partícula > 500 µm, já que não 

houve diferenças significativas nas capacidades adsortivas entre as granulometrias testadas.  

O modelo cinético que melhor se ajustou aos dados experimentais da adsorção dos 

do azul de metileno foi o modelo de pseudo-segunda ordem sendo influenciada também por 

difusão intrapartícula. O equilíbrio de adsorção foi atingido após 30 minutos para o RPS e o 

azul de metileno.  

A capacidade máxima de adsorção teórica do RPS para o azul de metileno foi 

determinada por meio da isoterma de Langmuir tendo valor de 354,62 mg g-1.  

A partir da forma das isotermas de adsorção observou-se que a adsorção do RPS no 

azul de metileno se apresenta como isoterma favorável e pode ser classificada como 

isotermas da classe L e do subgrupo 1. O modelo de isoterma que mais se ajustou aos dados 

experimentais foi o modelo da isoterma de Freundlich, indicando adsorção em superfície 

heterogênea e em multicamadas, o valor de n demonstrou que o processo de adsorção é 

favorável e apresenta ligações relativamente fracas entre o adsorbato e o adsorvente. 

  Os parâmetros termodinâmicos apresentaram os valores negativos para ∆𝐺° 

indicando processo espontâneo e favorável para adsorção do azul de metileno sobre o RPS, 

valores negativos para ∆𝐻° e ∆𝑆° no processo de adsorção indicaram a natureza exotérmica 

da reação de adsorção e diminuição na aleatoriedade na interface sólido-líquido.  

Os valor da energia de ativação e das constantes de velocidade da adsorção indicam 

que a constante de velocidade K2 apresentou aumento com o aumento da temperatura.

 Os resultados da adsorção do Resíduo em pó de Sisal indicam que o mesmo pode é 

fortemente adequado para uso como biossorvente na remoção do corante azul de metileno 

em solução aquosa, assim colaborando para o tratamento de efluentes e consequentemente 

para a preservação do meio ambiente. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

A utilização do Resíduo em Pó de Sisal como biossorvente para o remoção de corantes 

catiônicos, se mostrou bastante eficiente. Para aumentar o espectro de possíveis 

contaminantes para os quais o biossorvente pode ser eficiente, vários métodos podem 

aplicados, tais como ativação química e carbonização a altas temperaturas e futuramente 

testados para o RPS. Assim como pode-se testar a capacidade de remoção de outros 

contaminantes como outros tipos de corantes como os aniônicos ou os reativos, metais 

pesados, até mesmo, fármacos.  

Além da realização de estudos de adsorção do azul de metileno pelo Resíduo em Pó 

de Sisal em colunas de leito fixo e em processo com fluxo contínuo.  

É importante lembrar que o resíduo em pó de Sisal é um biossorvente ainda não foi 

explorado e o presente trabalho é o primeiro a utilizar tal biossorvente em sua forma in natura 

para remoção do corante azul de metileno. Modificar sua estrutura tanto química como 

fisicamente se torna essencial sob o ponto de vista de sua utilidade quanto a remoção de 

efluentes mais complexos. 
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