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RESUMO 

 

A indústria têxtil consome um volume significativo de água no processo de 

tingimento das fibras. As águas residuais geradas no processamento, além de turvas, 

devido à presença de corantes que não se fixam na fibra durante o processo de 

tingimento, são prejudiciais ao ambiente aquático e também aos seres humanos. Essas 

águas residuárias devem passar por um processo de tratamento antes de serem lançadas 

em corpos hídricos. O tratamento de águas contaminadas com o uso de bioadsorventes 

como alternativa possui como vantagens o baixo custo de material e reciclagem de 

resíduo natural.  Baseado no exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade 

de adsorção do corante têxtil C.I. Reactive Blue 203 em casca de mandioca (Manihot 

Esculenta Crantz) resíduo proveniente da indústria de farinha de mandioca. A casca de 

mandioca (Manihot Esculenta Crantz) foi obtida na região de Lagoa Salgada- RN e 

fornecido pela empresa local Kigoma. Inicialmente o material foi submetido à lavagem 

para remoção de impurezas e seco em estufa a 110 ºC. Após secagem, o material foi 

triturado, peneirado e pesado. A granulometria escolhida foi as de diâmetro de partícula 

(1 mm, 0,5mm e 0,297mm). O ponto de carga zero da superfície do material adsorvente 

foi pH igual a 5. A capacidade máxima de adsorção, em 24 horas de contato do corante 

reativo na casca de mandioca, variando as condições de pH e granulometria foram as 

seguintes: (qmáx=85,18 mg. g-1; pH=1; 30°C; 180 rpm; 16 mesh); (qmáx= 52,3059 mg.g-1; 

pH=0; 30°C; 180 rpm; 32 mesh); (qmáx= 92,9183 mg.g-1; pH=0; 30°C; 180 rpm; 48 

mesh).  Na descrição da cinética os modelos que melhor representaram o processo foram 

o pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. A utilização da casca de mandioca in 

natura mostrou ser uma alternativa na remoção do corante.  

PALAVRAS-CHAVE: Bioadsorção; Casca de mandioca; Azul Reativo BF-5G;  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The textile industry consumes a significant volume of water in the dyeing process of 

fibers. The wastewater generated in processing, in addition to turbidity, due to the 

presence of dyes that do not fixate in fiber during the dyeing process, are harmful to the 

aquatic environment and to human beings. This wastewater must pass through a 

treatment process before being released into water bodies. The treatment of 

contaminated water with the use of bioadsorption as an alternative has advantages of low 

cost and material recycling natural waste.  Based on the above, the objective of this work 

was to evaluate the adsorption capacity of the textile dye C.I. REACTIVE BLUE 203 in 

shell of cassava (Manihot Esculenta Crantz), waste from cassava flour industry. The 

bark of cassava (Manihot Esculenta Crantz) was obtained in the region of Lagoa Salgada 

- RN. Initially the material was subjected to washing for removal of impurities and dried 

in an oven at 110°C. After drying, the material was ground, sifted and weighed. The 

particle size chosen was the particle diameter (1 mm, 0, 0, 5 mm and 297 mm). The 

point of zero charge of the surface of the adsorbent material was pH equal to 5. The 

maximum capacity of adsorption, in 24 hours of contact of disperse dyestuff in the bark 

of cassava, varying the conditions of pH and particle size were as follows: (Qmax = 85.18 

mg.g-1; pH = 1; 30° C; 180 rpm; 16 mesh); (Qmax = 52.3059 mg g-1; pH = 0; 30° C; 180 

rpm; 32 mesh); (Qmax = 92.9183 mg g-1; pH = 0; 30° C; 180 rpm; 48 mesh).  The kinetic 

description of the models that best represented the process were the pseudo-first order 

and order pseudo- second The use of cassava fresh bark turned out to be an alternative in 

the removal of the dye.    

KEYWORDS: Bioadsorption; Cassava Peel; Reactive blue BF-5G.
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

As indústrias têxteis exigem grande volume de água na produção de peças, que 

ocorre principalmente nas etapas de tinturaria e lavanderia, gerando até 100 litros de 

efluente por quilo de tecido produzido (ABIT, 2016). A etapa de tingimento é de grande 

impacto devido aos produtos químicos empregados no processo. Entre todos os 

compostos químicos utilizados, os corantes reativos possuiem alto potencial de poluição, 

o descarte sem tratamento desses efluentes em ambientes aquáticos pode levar o 

desequilíbrio de ecossistemas, causando o esgotamento do oxigênio dissolvido e 

impedindo a penetração da luz solar nas camadas mais profundas, alterando assim, a 

atividade fotossintética do meio, resultando em efeitos tóxicos sobre a fauna e flora 

aquática (LALNUNHLIMI; KRISHNASWAMY, 2016).   

O corante utilizado neste trabalho foi o Azul Reativo BF-5G fornecido pela 

indústria têxtil Texpal. O Corante Azul Reaivo BF-5G é um composto azoico, grupo de 

corante reativo sintético, utilizado na indústria em processos de lavanderia industrial e 

tingimento têxtil. O grande problema de corantes reativos é na sua degradação, quando 

tratado de maneira incompleta, pode gerar subprodutos altamente tóxicos ao homem e 

aos organismos aquáticos. Mesmo em pequenas quantidades, o contato com corantes 

pode causar irritações na pele, alergias, dermatites e câncer. Devido a sua toxicidade e 

persistência no meio ambiente, a remoção desses corantes das águas residuais tornou-se 

questão de grande interesse da comunidade cientifica e dos órgãos ambientais 

(ALMEIDA; CORSO, 2014). 

O tratamento convencional desse tipo de efluente envolve processos físico-

químicos de coagulação/floculação. Os processos usuais de tratamento alcançam boa 

eficiência de descoloração, mas elas têm duas restrições principais, o alto custo e a 

produção de uma quantidade significativa de lodo que requer descarte. Entre todos os 

métodos a adsorção é um dos métodos mais eficazes na remoção de corantes. O processo 

de adsorção tem como vantagem a não produção de lodo e remoção completa de 

corantes. O processo de bioadsorção apresenta-se como uma alternativa no tratamento 

desses efluentes corados, devido ao seu baixo custo e facilidade de operação. (ZAHRIM 

et al., 2011). 

A utilização de resíduos agroindustriais na remoção de poluentes tem como 
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vantagens o baixo custo do material bioadsorvente, reciclagem de um resíduo natural e 

alternativa para tratamento de águas contaminadas. Na literatura é possível encontrar 

estudos de resíduos sólidos agrícolas como material adsorvente em meio natural ou em 

formas modificadas, usados na remoção de corantes de efluentes como cascas de pepino, 

cascas de sementes de melancia, polpa de uva (SAYGILI et al., 2014), casca de avelã 

(DOGAN et al., 2009), serragem (ANSARI et al., 2016).  

 Neste estudo foi obtida a casca de mandioca como material adsorvente, a casca 

de mandioca foi fornecida pela empresa Kigoma, empresa local de beneficiamento de 

fécula de mandioca. A mandioca é cultivada em todas as regiões do Brasil, no 

processamento industrial de produtos provenientes da mandioca geram grandes 

quantidades de resíduos sólidos como: casca, entrecasca e bagaço. Considerando a 

produção de mandioca nas propriedades agrícolas brasileiras, e visando o uso desses 

resíduos agroindustriais como uma opção para solucionar o problema ambiental com 

vista à obtenção de um biadsorvente para remoção do corante azul reativo BF-5G através 

de processo de adsorção. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

 Avaliar o uso do epicarpo da Manihot Esculenta Crantz como adsorvente do corante 

sintético azul reativo BF-5G.  

 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

 

 Obter o resíduo da casca da mandioca (Manihot Esculenta Crantz); 

 Lavar, secar e triturar o material adsorvente; 

 Caracterizar o adsorvente através da granulometria, difração de raios-X (DRX) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV); 

 Verificar a Manihot Esculenta Crantz in natura quanto à capacidade adsorvente 

do corante têxtil Azul Reativo BF-5G;  

 Realizar o estudo da cinética de adsorção da amostra com maior eficiência de 

adsorção e do Potencial de Carga Zero (PCZ);  

 Determinar as curvas cinéticas de adsorção ajustando os modelos matemáticos; 

 Determinar o mecanismo envolvido na adsorção do corante ao adsorvente. 

 Determinar os melhores modelos de isotermas de equilíbrio para descrever o 

equilíbrio de adsorção do corante azul reativo BF-5G. 

 Realizar estudo termodinâmico da adsorção 
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Nesta seção será descrita a revisão bibliográfica sobre o adsorvente e adsorvato 

assim como algumas tecnologias para tratamento de águas residuárias proveniente da 

indústria têxtil, as técnicas de caracterização, os modelos cinéticos e o critério adotado 

para a seleção do melhor modelo. 

 

 

3.1 Manihot Esculenta Crantz 

 

 

A Manihot Esculenta Crantz é uma cultura adaptada em ambientes com baixa 

disponibilidade hídrica e baixa disponibilidade de nutrientes. Constitui o insumo 

industrial no setor estratégico da economia, sendo cultivados em todas as regiões do 

Brasil, os principais Estados produtores no país são: Pará, Paraná, Bahia, Maranhão e 

Rio Grande do Sul. A cadeia produtiva da mandioca está estabelecida em noventa e nove 

municípios no Rio Grande do Norte. (FAO, 2017) 

A produção de fécula para mercados industriais encontrasse em expansão, sendo 

um setor importante na geração de empregos. A fécula é utilizada como matéria-prima 

para diversos ramos industriais em papeleiro, têxtil, químico, alimentícios e outros 

(SEBRAE, 2006). A mandioca no Rio Grande do Norte é produzida por produtores de 

pequeno porte, em sistemas de produção com pouco ou nenhum uso de tecnologia 

moderna. (CARDOSO, 2003). 

As indústrias de farinha na região potiguar encontram-se concentradas 

principalmente nos municípios de Vera Cruz e Brejinho; mas também estão localizadas 

nos municípios de Serrinha, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e no município de São 

Vicente, de acordo com os dados do Sistema da Federação das Indústrias do Estado do 

Rio Grande do Norte (FIERN), no qual, se verifica um total de 18 agroindústrias 

cadastradas responsáveis pela fabricação de mandioca e seus derivados (CNAE 2.0).  

Vale destacar que, a grande maioria desses estabelecimentos encontra-se na zona 

rural dos municípios. A figura 1 mostra a distribuição das agroindústrias e o número 

correspondente das indústrias que geram empregos formais no processo de produção de 

farinha no estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 1 - Distribuição das agroindústrias e números de fábricas que produzem farinha 

de mandioca no Rio Grande do Norte (2018). 

 

Fonte: Autoria própria. (2018) 

 

 

A casca de mandioca é o resíduo obtido durante o início da fabricação da farinha 

de mandioca. Em virtude da grande quantidade acumulada na forma de resíduo sólido, a 

indústria tem como problema, a dificuldade do destino final desses resíduos. A sua 

correta destinação pode não só minimizar problemas ambientais para a indústria, mas 

pode contribuir com a cadeia produtiva da produção de fécula ou farinha de mandioca se 

for comercializado, e agregar lucro ao seguimento (TEIXEIRA et al., 2011). O bagaço 

de mandioca é composto pelo material fibroso da raiz e contém parte do amido que não 

foi possível extrair no processamento. Este material é gerado na etapa de separação da 

fécula (RODRIGUES et al., 2011). A classificação do resíduo sólido gerado no 

processamento da farinha de mandioca se dispõe de acordo com Tabela 1 encontrada na 

norma ABNT NBR 10004:2004, é não perigoso e não inerte. De acordo com as 

características observadas, o resíduo classificado como não perigoso, são resíduos 

orgânicos, considerando a casca e sobras de mandioca. Os resíduos com classificação 

(classe II A – Não inertes) podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água.  
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Tabela 1 - Classificação do Resíduo Agrícola (ABNT NBR 10004:2004). 

Descrição Classificação 

Resíduos classe I – Perigosos  - 

Resíduos classe II – Não perigosos AO01 – resíduo orgânico (Cascas) 

Resíduos classe II A – Não inertes Biodegradabilidade 

Resíduos classe II B – Inertes - 

Fonte: Autoria própria. (2018) 

 

 

3.2  Corantes 

 

 

O Brasil é o quinto maior produtor mundial de têxteis e esse seguimento 

industrial requer um alto consumo de água na produção que ocorre principalmente nas 

etapas de tinturaria e acabamento das peças, gerando até 100 litros de efluente por quilo 

de tecido produzido. (ABIT, 2016). 

A etapa de tingimento é a mais preocupante devido à variedade e complexidade 

dos produtos químicos empregados no processo. Entre todos os compostos químicos 

utilizados, os corantes têm atraído mais atenção pelo alto potencial de poluição que eles 

apresentam (ARSLAN-ALATON et al., 2008).  

Mais de 10 mil corantes sintéticos são produzidos em escala industrial, sendo que 

aproximadamente 2 mil encontram-se disponíveis para o segmento têxtil (DALLAGO et 

al., 2005). Mais de 700.000 toneladas de corantes são produzidas anualmente para uso 

nas indústrias têxteis (BURKINSHAW; SALIHU, 2013), o setor têxtil é responsável 

pela maior parte da produção, uso e descarte de efluentes contendo essas substâncias 

(DILARRI et al., 2016). Durante a produção e consumo, cerca de 10% destes corantes 

são descartados em efluentes, causando diversos problemas ambientais (GHAZI MOKRI 

et al., 2015). 

Os corantes azoicos correspondem o maior e mais diversificado grupo de 
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corantes sintéticos utilizados na indústria, pois são facilmente sintetizados e têm amplo 

espectro de cores. Em geral eles podem ser classificados como monoazo, diazo, triazo e 

poliazo, sendo que os monoazo representam a grande maioria (GENG et al., 2015).  

A preocupação com o descarte incorreto dos corantes sintéticos em ambientes 

aquáticos é pelo fato desses compostos apresentarem efeitos nocivos aos organismos, os 

corantes e seus intermediários são suscetíveis à acumulação em plantas e outros 

organismos aquáticos (ARAVIND et al., 2016). Até recentemente no Brasil, assim como 

na maioria dos países da América Latina, a avaliação da qualidade de um efluente 

baseava-se apenas em suas características físico-químicas. Entretanto, em 2005 foi 

publicada a Resolução CONAMA nº 357, que estabelece as condições e padrões para 

lançamento de efluentes industriais, inclusive quanto ao potencial para provocar efeitos 

tóxicos no corpo receptor. A Resolução nº 430 do CONAMA, publicada em maio de 

2011, altera e complementa a Resolução nº 357, estabelecendo critérios para a cobrança 

do atendimento aos parâmetros de toxicidade pelos órgãos ambientais estaduais. Além 

de outros parâmetros para lançamento em corpos hídricos (BRASIL, 2005; BRASIL, 

2011). Podendo enquadrar efluentes com corantes nessa categoria, já que no Brasil não 

tem critério especifico para lançamentos de efluentes provenientes da indústria têxtil.  

Os corantes têxteis são classificados de acordo com sua estrutura química ou pelo 

método de fixação nas fibras dos tecidos. De acordo com Salem (2010), a estrutura de 

um corante reativo contém três tipos de grupos funcionais: Grupo cromóforo 

(responsável pela cor); Grupos solubilizantes (são grupos sulfônicos) responsáveis pela 

solubilidade; Grupo reativo que caracterizam o corante.  

Corantes Reativos possuem grupos químicos eletrofílicos reativos, que formam 

ligações covalentes com os principais sítios de ligação da fibra do tecido. Corantes 

Azoicos são corantes insolúveis em água, neste caso a fibra tem que ser impregnada com 

um agente de acoplagem para que o corante se fixe nela. Eles possuem no mínimo um 

grupo azo em sua constituição (–N=N–).  

O corante utilizado neste trabalho foi o Azul Reativo BF-5G fornecido pela 

indústria têxtil Texpal, correspondente ao C.I. Reactive Blue 203 no Colour Index. É um 

corante com caráter aniônico composto por um grupo cromóforo do tipo azo, 

responsável pela cor, e um grupo sulfonado, responsável pela solubilidade, e apresenta o 

sulfatoetilsulfonila como grupo reativo (MARIN et al., 2015).  
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A Tabela 2 apresenta a estrutura molecular do corante Azul Reativo BF-5G (C. I. 

Reactive Blue 203) e algumas propriedades. 

 

 

Tabela 2 - Propriedades do corante Azul Reativo BF-5G. 

Nome Comercial Azul Reativo BF-5G 

Aspecto Pó Escuro 

Coloração Azul esverdeado 

Nome 
Tetrasódico-4-amino-6-[2,5-dimetóxi-4-(2- sulfóxi etilsulfonil) fenilazo]-5-

hidróxi-3-(4-(2 sulfóxi etilsulfonil) fenilazo) naftaleno-2,7-dissulfonato 

Fórmula molecular 
C30H25N5O18S6.4Na  

 

 

Estrutura molecular do 

corante C.I. Reactive Blue 

203. (Azul Reativo BF-5G) 

 
Massa molar 815 g mol-1 

Comprimento longitudinal 22,35 Å 

Diâmetro médio  

Densidade 

9 Å  

5 g L-1 

pH em solução 6,5 - 8,5 

Solubilidade a 25 ºC 100 g L-1 

Fonte: (HOHMANN et al., 1997) Apud (ALBORNOZ-MARÍN e SANDRA LILIANA, 2015).  

 

 

De nome comercial Azul Reativo BF - 5G, o Reactive Blue 203 é utilizado em 

processos de lavanderia industrial e tingimento têxtil. De acordo com Vimonses et al. 

(2009), os corantes aniônicos são os mais problemáticos devido à sua cor brilhante, 

propriedades reativas e caráter ácido. Além disso, existe pouca informação em relação à 

adsorção desses corantes. 

O tratamento de efluentes têxteis contendo corante é difícil porque os corantes de 

natureza sintética apresentam estruturas complexas, são estáveis à luz e a temperatura. O 

processo de adsorção surge como uma técnica de grande significância para o tratamento 

de efluentes industriais corados, pois reduz os níveis de compostos tóxicos ao meio 

ambiente sem gerar novos resíduos. Muitos processos têm sido propostos para o 

tratamento de efluentes coloridos. Contudo, esses processos normalmente são caros e 

possuem baixa eficiência, além de gerarem um resíduo que também necessita de 

tratamento. 
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3.3  Principais tecnologias utilizadas na remoção de corantes 

 

 

O efluente da indústria têxtil necessita de tratamentos especifico para que os 

corantes sejam totalmente removidos, o desafio é o desenvolvimento de novas 

tecnologias ecologicamente corretas que degradem e removam completamente esses 

compostos (BRILLAS; MARTÍNEZ-HUITTLE, 2015; MEHRJOUEI et al., 2015). 

Algumas metodologias para remover ou degradar os corantes dessas águas residuais que 

podem ser utilizadas são métodos físicos que incluem diferentes métodos de 

precipitação, coagulação, floculação e decantação, adsorção e biossorção. No tratamento 

físico, a maior restrição está no fato de que os poluentes são somente transferidos para 

uma nova fase, mas ainda assim, este tratamento é o mais utilizado (MARIN et al., 

2015). Os métodos químicos mais comuns são os processos oxidativos e os 

fotoquímicos. Esses métodos apresentam alto custo além da acumulação de lodo e 

resíduos de produtos químicos no processo. O tratamento biológico acaba sendo inviável 

quando aplicados sem auxílio de outro método, pois os corantes reativos são resistentes à 

degradação e podem ser biologicamente modificados para compostos tóxicos ou 

cancerígenos. A adsorção pode ser considerada uma técnica eficaz, além de se tratar de 

uma tecnologia limpa, com possibilidade de regeneração do adsorvente (MENG et al., 

2013). A seguir a descrição do método de adsorção para a remoção dos corantes. 

 

 

3.3.1 Adsorção  

 

 

A adsorção consiste no mecanismo de estabilização de forças moleculares que 

ocorre quando um sólido é colocado em contato com uma solução, ou um gás. O 

processo envolve uma fase sólida (adsorvente) e uma fase líquida (solvente) que contém 

as espécies dissolvidas, os adsorvato que serão adsorvidas, devido à grande afinidade do 

adsorvente pelo adsorvato.  

O adsorvato é atraído pelo sitio ativo do material e capturado por diferentes 

mecanismos até atingir o equilíbrio. Esses mecanismos são descritos em quatro etapas: 

transferência de massa através de uma camada estagnada ao redor da partícula 

adsorvente; transporte da camada limite até a entrada dos poros; transferência de massa 
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dentro da estrutura interna do sólido poroso até os sítios de adsorção; ocorrência da 

adsorção nos sítios. A transferência de massa ocorre nos instantes iniciais e a difusão 

pode ocorrer muitas horas depois, dependendo da estrutura interna do adsorvente. 

A adsorção pode ser dividida em dois tipos, a adsorção física ou fisiossorção e a 

adsorção química ou quimissorção, estas duas categorias podem ocorrer 

simultaneamente ou podem aparecer processos de adsorção intermediários 

(NASCIMENTO, 2014). 

 

 

3.3.2  Fatores que influenciam na adsorção 

 

 

 

O processo de adsorção depende de vários fatores tais como: natureza do 

adsorvente, natureza do adsorvato, e das condições operacionais.  

As características do adsorvente incluem área superficial, tamanho do poro, 

densidade, grupos funcionais presentes na superfície e hidrofobicidade do material. Por 

outro lado, a natureza do adsorvato, depende da polaridade, tamanho da molécula, 

solubilidade e acidez ou basicidade (SEKAR et al, 2004). 

As condições operacionais incluem, principalmente, temperatura, pH e natureza 

do solvente. Outro fator importante é a presença de espécies diferentes do adsorvato, que 

podem provocar competição por sítios de adsorção. 

 

 

3.3.3 Propriedades do Adsorvente 

 

 

A taxa de adsorção depende da área superficial específica, porosidade, volume 

específico de poros, distribuição do tamanho de poros, dos grupos funcionais presentes 

na superfície do adsorvente e da natureza do material precursor (DOMINGUES, 2005). 

Dentre os fatores mais determinantes do processo de adsorção, pode-se citar o pH 

da solução do adsorvato, o tempo de contato entre adsorvente e adsorvato, a 

concentração inicial do adsorvato, a temperatura e o tamanho dos poros do adsorvente. 
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3.3.4 Propriedades do adsorvato 

 

 

Um dos fatores estudados é a polaridade do adsorvato que dirá se este possui 

maior afinidade pelo solvente ou adsorvente, sendo assim, a medida que se aumenta a 

concentração do adsorvato na solução a quantidade adsorvida também aumenta, pois a 

força motriz é capaz de superar toda a resistência de transferência de massa da espécie 

entre a fase aquosa e a fase sólida, quando os sítios ativos do adsorvente estiverem 

saturados o percentual de remoção pode diminuir. Em adsorventes com baixa capacidade 

de adsorção, à medida que aumenta a concentração inicial do adsorvato, embora ocorra 

um aumento da quantidade adsorvida tem-se, ao mesmo tempo, a diminuição do 

percentual de remoção (NASCIMENTO, 20014). 

 

 

3.3.5 Ativação física e química dos adsorventes 

  

 

A adsorção pode ser classificada quanto à natureza das forças de atração 

envolvidas, sendo de dois tipos: 

Adsorção física ou fisissorção: Ocorrem interações do adsorvente e o adsorvato 

com os grupos funcionais presentes na superfície do adsorvato, essa interação ocorre por 

forças de Van der Walls. Interação considerada baixa (1 a 5 kJ.mol-1), devido estas 

fracas interações, os processos de fisissorção são reversíveis. Este tipo de adsorção não é 

localizado, com formação de monocamadas sobrepostas na superfície do adsorvente. 

Possui caráter reversível e à medida que o número de monocamadas aumenta a força de 

adsorção diminui (NASCIMENTO, 2014). 

Adsorção química ou quimissorção: As interações entre o adsorvente e o 

adsorvato ocorrem mediante ligações químicas. Este tipo de adsorção é mais seletivo, 

podendo ser de caráter irreversível.  A quimissorção é geralmente irreversível devido seu 

calor de adsorção ser superior a 20 kJ.mol-1(PEREIRA, 2008). As moléculas são atraídas 

para centros ativos específicos e não para todos os pontos da superfície do adsorvente, 

esse tipo de adsorção se dá em uma única camada.  
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3.4  Bioadsorventes 

 

 

A utilização de resíduos agroindustriais na remoção de poluentes tem como 

vantagens o baixo custo do material biossorvente, reciclagem de um resíduo natural e 

alternativa para tratamento de águas contaminadas. São de beneficiamento simples sem 

necessidade de emprego de insumos químicos de elevado custo durante a etapa de 

preparação. É oriundo de fontes renováveis, o que garante o reabastecimento e podem 

ser reutilizados após os processos de dessorção dependendo de sua estrutura, resistência 

química e tipo de interação com o adsorvato.  

O reaproveitamento da biomassa excedente do processo industrial que contêm 

celulose mostra boa capacidade de adsorção para vários poluentes. Os componentes 

básicos dos resíduos agrícolas incluem hemicelulose, lignina, lipídios, proteínas, 

açúcares, água, hidrocarbonetos e amido. Estes compostos contêm grupos funcionais que 

os tornam uma fonte rica para a produção de adsorventes de baixo custo sendo uma 

alternativa para resolver problemas ambientais (GONÇALVES, 2013).  

Os materiais utilizados como biossorventes revelam boa capacidade adsortiva 

mesmo sem o biossorvente ter sofrido nenhum tratamento químico prévio sendo 

necessário o estudo do desempenho desses biossorventes no processo de adsorção. A 

seguir descrição de técnicas utilizadas para caracterizar materiais adsorventes. 

 

 

3.5  Técnicas de caracterização de materiais adsorventes 

 

 

3.5.1 Granulometria  

 

 

A eficiência de remoção do adsorvente vai depender muito da dimensão da 

partícula de adsorvato que está sendo estudado. A escolha da técnica adequada para se 

efetuar a análise granulométrica de um determinado material vai depender do tamanho 

das partículas. A análise granulométrica de partículas sólidas tem a função de definir o 

tamanho das mesmas, bem como a frequência com que ocorrem em uma determinada 

classe ou faixa de tamanho. As partículas podem ter vários formatos, o que influencia em 
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determinadas propriedades, tais como: fluidez, empacotamento e interação com fluidos 

(MORAES, 2011). Dessa forma, quanto menor a granulometria e mais poroso for o 

material adsorvente maior será a disponibilidade de sítios ativos para adsorção de 

moléculas pequenas de adsorvato. A adsorção pode ocorrer na superfície do material 

adsorvente, ou pode haver um processo de difusão intra-particula, onde o adsorvato se 

difunde pelos poros do material adsorvente. Nesse mecanismo o tamanho dos poros está 

diretamente relacionado com a velocidade e quantidade de espécies que pode ser 

adsorvida nos poros do material adsorvente (DOMINGUES, 2005). 

 

 

3.5.2  Difração de raios-x (DRX) 

 

 

Os materiais adsorventes podem estar na forma amorfa ou cristalina. O princípio 

da difração de raios-X ocorre devido ao fenômeno de espalhamento da radiação 

eletromagnética coerente, provocada pela interação entre o feixe de raios-x incidente e 

os átomos componentes de um material; a partir desta análise, é possível identificar as 

fases e realizar uma análise semiquantitativa da fase (NASCIMENTO, 2014).  

As análises de difração de raios-X mostra que os amidos apresentam um padrão 

de difração e são muito utilizados para determinação da dinâmica molecular de 

alimentos e são classificados de acordo com sua cristalinidade. De acordo com sua 

classificação pode-se estabelecer a dinâmica molecular das amostras de amido e de 

acordo com valores determinados pode-se inferir a forma da cristalinidade do amido 

como A, B ou C, esses dados permitem entender melhor sua forma cristalina que 

possuem diferentes organizações moleculares. (MACIEL, 2010), pode-se descrever a 

cristalinidade de tipo A, que ocorre na maioria dos cereais como milho, arroz, trigo, 

aveia. É descrita como uma unidade celular monocíclica altamente condensada e 

cristalina, onde 12 resíduos de glicose de duas cadeias no sentido anti-horário abrigam 

quatro moléculas de hidrogênio entre as hélices possibilitando forma definida. A 

estrutura de tipo B como tubérculos e arroz que possuem alto teor de amilose e amido é 

mais claramente definida, sendo composta por uma unidade básica de cadeias que são 

empacotadas em um arranjo hexagonal, onde a unidade celular tem duas duplas hélices 

no sentido anti-horário, alinhadas e arranjadas em paralelo. A estrutura tipo C é uma 
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mistura dos precedentes com características de A e B, mas predominantemente A, o 

amido de mandioca um exemplo típico (ELIASSON, 2004). 

 

 

3.5.3 Microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

 

 

O microscópio eletrônico de varredura consegue diferenciar tamanho e forma dos 

grânulos de amido, em que o tamanho dos grânulos varia de 2 a 100 μm. Tanto a forma 

quanto o tamanho dos grânulos são característicos de cada espécie de planta e podem ser 

usados para identificar a origem de amido (COULTATE, 2004). A escolha da técnica e 

do microscópio eletrônico de varredura para uma visualização de alta resolução da 

estrutura dos grânulos de amido depende do tipo de informação requerida, ou seja, 

superfície ou estrutura interna do material (MUCCILLO, 2009).  

 

 

3.5.4 Ponto de carga zero (PCZ) 

 

 

Este parâmetro é importante porque permite prever a carga na superfície do 

adsorvente em função do pH o ponto de carga zero ou pH do ponto de carga zero (PCZ) 

é definido quando o pH da superfície do sólido possui carga eletricamente neutra. O seu 

conhecimento permite prever a ionização dos grupos funcionais das superfícies, e sua 

interação com o corante na solução. Sendo assim, quando o sólido adsorvente é 

carregado negativamente, em soluções de pH superior ao PCZ da sua superfície, este 

sólido carregado negativamente favorece a adsorção de cátions. Tendo a superfície do 

adsorvente carregada positivamente, em soluções de pH inferior ao PCZ do adsorvente, 

poderá interagir com espécies negativas, a superfície do sólido ficará carregada 

positivamente ocorrendo a adsorção de ânions (DEOLIN et al., 2013).  
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3.6 Cinética de adsorção 
 

 

A cinética de adsorção é um estudo que descreve a velocidade com que moléculas 

do adsorvato são adsorvidas pelo adsorvente, fornecendo informações sobre mecanismos 

de adsorção. O processo de adsorção depende de características físico–químicas do 

adsorvato sua natureza, peso molecular e solubilidade; Dependem das características do 

adsorvente sua natureza, e estrutura de poro; e das condições dos parâmetros da solução 

como pH, temperatura e concentração. A cinética de adsorção é determinada pela difusão 

de molécula da fase contínua para região da interface (difusão externa); Difusão das 

moléculas para o interior dos poros (difusão interna); Difusão das moléculas na superfície 

(difusão superficial); Adsorção e dessorção em processos elementares. Para avaliar o 

mecanismo que controla a adsorção de um adsorvato, os dados cinéticos são examinados 

em modelos que vão definir o tipo de reação química, difusão e transferência de massa 

envolvida no processo (ROCHA et al., 2012).   

Os modelos propostos para descrever o processo de adsorção foram os modelos 

pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, Elovich e Avrami descritos a seguir. 

 

 

3.6.1  Modelo pseudo-primeira ordem 

 

 

O modelo pseudo-primeira ordem considera que a taxa de ocupação dos sítios de 

adsorção seja proporcional ao número de sítios desocupados. A forma integral linearizada 

do modelo de pseudo-primeira ordem baseada na capacidade dos sólidos é dada pela 

Equação 1. 

 

dqt

dt
= k1(qe − qt)                                                                                               (1) 

 

Onde: 

k1: constante da taxa de adsorção de pseudo-primeira ordem (min-1); 

qe e qt: são as quantidades adsorvidas por grama de adsorvente no equilíbrio e no 

tempo t, respectivamente (mg g-1). 
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Após a integração da Equação (1): qt= 0, t = 0; quando qt= qt, t = t obtém-se a 

Equação (2): 

 

 

ln(qe − qt) = lnqe − k1t                                                                                   (2)  

 

                    

O valor de k1 e qe pode ser determinado através do gráfico linear de ln (qe - qt) VS 

t. O modelo é caracterizado pela ocupação de um sítio ativo do adsorvente. 

 

 

3.6.2  Modelo pseudo-segunda ordem 

 

 

O modelo pseudo-segunda ordem depende da quantidade de adsorvato na 

superfície do adsorvente, e pela quantidade de adsorvato em equilíbrio. A taxa de 

adsorção é proporcional ao quadrado do número de sítios ativos na superfície. 

 O modelo de adsorção dessa ordem descreve ligações químicas, envolvendo 

troca ou doação de elétrons entre o adsorbato e adsorvente. Nesse tipo de adsorção as 

trocas ocorrem especificamente nos centros ativos, para formar, inicialmente, uma única 

camada. Porém, pode ocorrer a formação de outras camadas por fisiossorção 

(SCHWANTES et al., 2016).  

A taxa cinética de uma reação química pode ser definida como a variação da 

concentração dos reagentes, ou dos produtos por unidade de tempo. A ordem da reação e 

a constante da taxa de reação podem ser determinadas experimentalmente, pois a taxa de 

adsorção depende da capacidade de adsorção no equilíbrio e não da concentração do 

adsorvato e, portanto, a capacidade de adsorção depende do tempo de reação. A 

capacidade de adsorção é proporcional ao número de sítios ativos disponíveis no 

adsorvente e a equação rearranjada será igual à Equação 3. 

 

 

 
dqt

𝑑𝑡
= k2(qe − qt)

2                                                                                           (3) 
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 Onde: 

k2: constante da taxa de adsorção de pseudo-segunda ordem (g .mg-1min-1); 

qe: quantidade de soluto adsorvida por unidade de massa de adsorvente, em mg.g-

1 no equilíbrio. 

qt: é a quantidade de soluto adsorvido por unidade de massa de adsorvente, em 

mg.g-1, no instante t. 

 k2: é a constante de pseudo-segunda ordem, em g/mg.min-1. 

 t: é o tempo de contato entre o adsorvente e o adsorvato em minutos. 

Integrando-se entre as condições de início e fim, t = 0; qt = 0; t = t; qe = qt, 

obtém-se a Equação 4: 

 

 

 𝑞𝑡 =
𝑘2×𝑞𝑒

2×𝑡

1+𝑞𝑒×𝑘2×𝑡
                                                                                                    (4)  

 

 

Os valores de qe e k2 podem ser obtidos através do intercepto e da inclinação da 

curva apresentada no gráfico (t/qt) versus t. Se o modelo cinético de pseudo-segunda 

ordem for aplicável, a plotagem de (t/qt) versus t deve apresentar uma relação linear 

próxima a 1. O adsorvato ocupa mais de um sítio ativo no adsorvente (THITAM e 

SHUKLA, 2016). 

A taxa inicial de adsorção (h0, expressa em g/mg.min-1) é obtida quando t se 

aproxima de zero, segundo a Equação 5.  

 

 

h0= k2 .qe
2                                                                                                             (5) 

 

 

3.6.3 Modelo de Elovich 

 

 

Outro caminho para a investigação da cinética de adsorção e dessorção em 

sólidos envolve o estudo de Elovich, que é capaz de descrever a cinética de adsorção de 

um único componente em superfícies heterogêneas. O modelo cinético do Elovich 
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muitas vezes tem sido empregado para descrever a quimissorção de gases em sólidos, e a 

equação tem sido aplicada com sucesso na adsorção de diferentes espécies químicas em 

meio líquido. 

A equação não linear é obtida a partir da Equação 6: 

 

 

dqt

dt
= αexp−βqt                                                                                                     (6) 

 

 

A forma não linear é dada pela Equação 7 para as condições de contorno das 

variáveis (t = 0; qt = 0; e t = t; qt = qt, αβt ≫ 1) e integrando ambos os lados 

 

 

qt =
1

β
in(αβ) +

1

αβ
ln(t)                                                                                    (7) 

 

 

Onde: 

α: taxa de adsorção inicial (mg g-1min-1); 

β: constante de dessorção (mg g-1); 

qt: quantidade de adsorvato adsorvido por quantidade de adsorvente; 

(mg g-1) utilizada no tempo t; 

t: tempo (min). 

 

O gráfico (q) versus ln(t) gera uma reta em que se obtêm os parâmetros α e β a 

partir do coeficiente linear e angular da reta respectivamente. 
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3.6.4 Modelo de Avrami 

 

 

Este modelo foi proposto para explicar as mudanças nas taxas de adsorção em 

função da concentração inicial do adsorvato e do tempo de contato entre adsorvente e 

adsorvato e de modelos cinéticos de ordem fracionária. O mecanismo de adsorção pode 

seguir múltiplas ordens que são alteradas durante o contato do adsorvato com o 

adsorvente (SELÇUK et al., 2017). 

 Este modelo adaptou a função exponencial de Avrami, utilizada para estudar a 

cinética da decomposição térmica. 

 

 

 
𝑞𝑡

𝑞𝑒
= 1 − exp(−𝑘𝐴𝑉𝑡)

𝑛                                                                                      (8) 

 

 

 Onde; 

 

 qt / qe é a fração de adsorção no tempo t e kAV é a constante cinética de Avrami 

em min-1 e n é a ordem fracionária do processo, associada às mudanças de ordem de 

adsorção, de acordo com o tempo de contato entre o adsorvente e o adsorvato.  

 

 

3.7  Isotermas de adsorção 

 
 

As isotermas são uma forma de obter uma avaliação quantitativa de um processo 

de adsorção e geralmente, o equilíbrio entre o soluto e o adsorvente é representado por 

uma única isoterma de adsorção. Ao analisarmos as diversas formas de isotermas, 

podemos obter informações extremamente relevantes sobre o processo de adsorção. A 

isoterma experimental é fundamental para quantificar a capacidade de adsorção e assim, 

tirar conclusões sobre qual é o adsorvente mais adequado e a quantidade de adsorvente 

necessária para uma dada separação. Sendo assim, as isotermas são essenciais na análise 

e projeto de sistemas de adsorção. (BRITO et al., 2012).  

Existem diversos modelos de isotermas, dentre eles as isotermas de Langmuir, 

Freundlich, e Temkin, nesta seção serão apresentados.  
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3.7.1 Modelo de Langmuir 

 

 

A equação modelo de Langmuir é uma das equações mais utilizadas para 

representação de processos de adsorção. As principais hipóteses deste modelo são: 

• Existe um número definido de sítios. 

• Os sítios têm energia equivalente e as moléculas adsorvidas não interagem 

umas com as outras. 

• A adsorção ocorre em uma monocamada. 

• Cada sítio pode comportar apenas uma molécula adsorvida. 

Este modelo assume que a superfície do adsorvente é completamente 

homogênea, e assume que um número limitado de sítios do adsorvente é ocupado pelo 

soluto (SCHNEIDER, 2008). Segundo Porpino (2009), a expressão da isoterma de 

Langmuir é representada pela Equação 9: 

 

 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝑎𝑥×𝐾𝐿×𝐶𝑒

1+𝐾𝐿×𝐶𝑒
                                                                                                           (9) 

 

 

Na qual qe é a quantidade de soluto adsorvido por grama do adsorvente (mg/g) no 

equilíbrio; qmax é a capacidade máxima de adsorção do material (mg/g); Ce é a 

concentração do adsorbato no equilíbrio (mg/L); KL é a constante de Langmuir que dá a 

capacidade de adsorção teórica na monocamada (L/mg); os parâmetros qmax e KL podem 

ser obtidos linearizando a Equação de Langmuir, conforme a Equação 10: 

 

 
𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

1

𝑞𝑚𝑎𝑥×𝐾𝐿
+

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
× Ce                                                                                          (10)  

 

 

O modelo Isoterma de Langmuir pode ser expresso pelo fator de separação ou 

fator de equilíbrio (RL), que serve para constatar se a adsorção é favorável ou 

desfavorável e que tem por função prever a forma da isoterma de adsorção. O valor de 

RL é calculado pela Equação 11: 
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L 
               R  = 

1
 

1 + KL . C0 

(11) 

 

 
 

 

A Tabela 03 mostra a relação entre o valor de RL e a possibilidade de ocorrer 

adsorção de forma favorável ou desfavorável. 

 

 
Tabela 03 – Valores do RL para o comportamento das isotermas. 

 

Fator de Separação (RL) Tipos de Isotermas 
RL > 1 Desfavorável 
RL = 1 Linear 

0 < RL < 1 Favorável 
RL = 0 Irreversível 

Fonte: RIBEIRO (2011). 
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e F e 

3.7.2  Modelo de Freundlich 

 

 

A isoterma de Freundlich é um modelo empírico, e sua principal restrição é que 

ele não prevê a saturação dos sítios, portanto, deve ser utilizado somente na faixa de 

concentração em que foram ajustados os parâmetros (SCHIMMEL, 2008).  

A capacidade de adsorção, qe é dada pela Equação 12: 

 

q = K . C 
1⁄n 

(12) 

 

 

Em que KF é a constante de Freundlich (L/g) e “n” é um parâmetro empírico; A 

constante KF relaciona-se com a capacidade de adsorção e a constante “n” relaciona-se 

com a intensidade de adsorção. 

Valores de “n” na faixa 1 < n < 10 indicam adsorção favorável. 

 

 

3.7.3 Modelo de Temkin 

 

 

A isoterma de Temkin assume que a queda de calor de adsorção é linear e não 

logarítmica e é expressa pela Equação 13: 

 

 
𝑞𝑒 =

𝑅𝑇

𝑏
(𝑙𝑛 × 𝐴𝑇 × 𝐶𝑒)                                                                                       (13) 

 

 

A forma linear da Equação 14 permite o cálculo da constante BT. 

 

 
qe  =   B𝑇 lnA𝑇  + B𝑇 lnCe                                                                                      (14) 
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O gráfico de qe versus (lnCe), permite determinar as constantes AT e BT através 

dos coeficientes linear e angular, respectivamente. 

 BT (dm3/g) está relacionada com o calor de adsorção; 

 AT é uma constante da isoterma de Temkin, b (J/mol) é a constante de 

energia da isoterma de Temkin; 

 R (8,314 J/mol.K) é a constante universal dos gases; 

 T (K) é a temperatura; 
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3.8  Termodinâmica de adsorção 

 
 

O estudo da termodinâmica de adsorção consiste na determinação das grandezas 

ΔH° (Entalpia padrão em J/mol), ΔS° (Entropia padrão em J/mol.K) e ΔG° (Energia 

Livre de Gibbs padrão em J/mol). Essas grandezas indicam se o processo é espontâneo, 

exotérmico ou endotérmico. Parâmetros termodinâmicos como entropia e energia livre 

de Gibbs podem ser considerados para a determinação da espontaneidade da reação, 

sendo que, valores negativos da Energia Livre de Gibbs indicam espontaneidade no 

processo adsortivo. A constante de equilíbrio de adsorção, neste caso pode ser definida 

pela Equação 15 (HAN et al., 2005). 

 

 

𝑘 = (
𝜕𝑞

𝜕𝑐
) 𝑐 → 0                                                                                                 (15) 

                        
 

Onde: “q” é a capacidade adsortiva (mg/g), C é a concentração do soluto (mg/L) 

e “K” é a constante que descreve o equilíbrio da adsorção (L/g). 

Os valores experimentais de “K” são obtidos em baixas concentrações. 

Determinado o valor da constante de equilíbrio de adsorção “K” pode-se determinar o 

valor de ΔG° pela Equação 16 (HAN et al., 2005). 

 
ΔG° =  −RTlnK                                                                                                  (16) 

 

 

Onde: R é a constante dos gases ideais (8,314 J/K.mol), T é a temperatura 

absoluta em (K) e “K” é a constante de equilíbrio. Quando são conhecidos os valores da 

constante de equilíbrio de adsorção em diferentes temperaturas pode-se construir o 

gráfico ΔG° versus T, e, desta forma, pode-se determinar os valores de ΔHº e ΔSº, pela 

inclinação e pelo intercepto da reta com o eixo das ordenadas conforme a Equação 17 

(HAN et al., 2005). 

 
           ΔG° =  ΔH° − TΔS°                                                                                          (17) 
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3.8.1  Informação de Akaike (AIC) 
 

 

O Critério de Informação de Akaike (AIC) oferece medida relativa das 

informações perdidas, quando um determinado modelo é usado para descrever a 

realidade. Akaike encontrou uma relação entre a esperança relativa da K-L e a função 

suporte maximizada, permitindo uma maior interação entre a prática e a teoria, em 

seleção de modelos e análises de conjuntos de dados complexos.  

Admite a existência de um modelo “real” que escreve os dados desconhecidos, e 

tenta escolher dentre um grupo de modelos avaliados, o que minimiza a divergência de 

Kullback-Leibler (K-L). O valor de K-L para um modelo f com parâmetros 𝜃, em 

relação ao modelo “real” é representado na Equação 18: 

 

𝐼(𝑔, 𝑓𝜃) = ∫ 𝑔(𝑦)𝐿𝑛 (
𝑔(𝑦)

𝑓(𝑦|𝜃)
)𝑑𝑦                                                                     (18) 

 

 

Esta divergência está relacionada à informação perdida por se usar um modelo 

aproximado e não o “real”. A estimativa do AIC para um determinado modelo é dada 

por: AIC= -2L+2k em que, L do modelo com os parâmetros 𝜃e K, número de 

parâmetros. O modelo com menor valor e AIC é considerado o modelo de melhor ajuste. 

Por si só, o valor do AIC para um determinado conjunto de dados não tem qualquer 

significado. O AIC torna-se útil quando são comparados diversos modelos. O modelo 

com o menor AIC é o “melhor” modelo, dentre os modelos comparados. Se apenas 

modelos ruins forem considerados, o AIC selecionará o melhor dentre estes modelos. 

(EMILIANO, 2009) 

Supõe-se que os erros do modelo são distribuídos de forma normal e 

independente. Se “n” é o número de pontos de dados e a soma de quadrados para o 

resíduo é SSR, então o AIC torna-se a Equação 19 (BOZDOGAN, 2000): 

 

AIC = 2k − n [𝑙𝑛 (
𝑆𝑆𝑅

𝑛−𝑘
)],                                                                 (19) 

 

Em que “k” é definida como na Equação AIC= -2L+2k. 
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Quando o número de observação (n) é pequeno, definiram um ajuste de 

polarização ou correção para a AIC como sendo dado pela Equação 20: 

 

 

AICc = AIC +[
(𝑘+1)

2k
]                                                                         (20) 

  

 

 Uma vez que o AIC corrigido pela pequena amostra (AICc) converge para AIC, 

quando “n” tende para o infinito, recomendaram que o AICc fosse usado no lugar da 

AIC, independentemente do número de observações (n). 

Nos critérios AIC, AICc e BIC para cada modelo é determinado um valor o que 

apresentar o menor valor é considerado como melhor modelo dentre os modelos que 

foram ajustados. 
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4 ESTADO DA ARTE 

 

 

 A contaminação de sistemas aquáticos com corantes é uma questão ambiental 

em todo o mundo. Efluentes de indústrias têxteis, de papel, couro e outras indústrias 

relacionadas contêm resíduos de corantes sintéticos que muitas vezes é liberado sem 

tratamento para o ambiente. Estes corantes em efluentes, se não for removido, pode 

poluir os corpos d'água e afetar a vida aquática, a qualidade da água, resultando em 

sérios problemas ambientais. Embora uma variedade de tecnologias esteja disponível 

para tratar corantes de águas coradas, o método de adsorção empregando sólidos 

adsorventes é amplamente utilizado devido à sua eficiência e viabilidade. A economia na 

técnica de adsorção depende principalmente no custo dos materiais adsorventes. Isso 

levou a uma exploração de materiais adsorventes alternativos renováveis, especialmente 

de origem vegetal.  Na literatura é possível encontrar estudos de bioadsorventes com uso 

in natura na remoção de diversos corantes de efluentes (Tabela 3). No geral, estudos 

cinéticos mostrou que o processo de adsorção de corante reativo em adsorventes in 

natura seguiu cinética de pseudo-segunda ordem. Observou-se que a adsorção depende 

do  pH e ocorreram em pH abaixo de 4. 

 
 

Tabela 3 - Modelos cinéticos e pH de adsorção de diferentes resíduos agrícola na 

remoção de corantes. 

Nome do Adsorvente Corante 
Modelos 

Cinéticos 

pH Referência 

 

Casca de limão (Citrus 

documana) 
Vermelho Reativo 2 

Pseudo-

2°ordem 

 

3 
BABU et al., 

(2011) 

Casca Cidra (Citrus medica) Vermelho Reativo 2 

Pseudo-

2°ordem 

 

3 
BABU et al., 

(2011) 

Casca de limão (Citrus 

urantifolia) 
Vermelho Reativo 2 

Pseudo-

2°ordem 

 

3 
BABU et al., 

(2011) 

Casca de laranja Azul Reativo 

Pseudo-

1°ordem 

 

4 
AHMED et 

al.,(2012) 

Casca de romã  Vermelho reativo 

Pseudo- 2° 

ordem 

 

3 

 

 

TOVAR-GÓMEZ 

et al., (2014) 

Erva Plantago Ovata (Psyllium) Laranja Reativo 

Pseudo-2° 

ordem 

 

4 
MALAKOOTIAN  

et al., (2018) 

Biomassa de Pinha Preto reativo 5 

Pseudo-

2°ordem 

 

6 

SEN et al., (2011) 
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Casca de palma 

 
Corantes reativos 

Pseudo 2° 

ordem 

4 SREELATHA, et 

al., (2011) 

Casca de amendoim Preto reativo 

Pseudo-1° 

ordem e 

Pseudo-2° 

ordem 

 

3 

TANYILDIZI 

(2011) 

Fonte: Autoria própria. (2018) 
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5 METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Processos Químicos (LPQ) do 

Centro de Inovação Tecnológica do Semi-Árido (CITED) e no Laboratório de Pós-

Colheita da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). 

 

 

5.1  Materiais, reagentes e equipamentos. 

 

 

5.1.1 Materiais e reagentes 

 

 

 Ácido clorídrico PA, CRQ Produtos Químicos. Pureza: 37%;  

 Hidróxido de sódio PA, Vetec. Pureza: 97%;  

 Corante Azul Reativo BF-5G. (Texpal) 

 

 

5.1.2 Equipamentos 

 

 Agitador eletromagnético de peneiras (modelo I-1016-B – PAVITEST); 

 Série de Peneiras Granulométricas (Bertel Indústria Metalúrgica Ltda.);  

 Balança analítica de precisão, (modelo AY220 - SHIMADZU); 

 Espectrofotômetro UV-VIS (modelo EVO600PC – THERMO); 

 Estufa com circulação e renovação de ar (modelo TE-394/1 – TECNAL);  

 Microscópio eletrônico de varredura (modelo VEGA3 LM – TESCAN);  

 Moinho de facas (modelo SL-31 – SOLAB); 

 pHmetro TECNAL (modelo TEC-3MP); 

 Shaker Solab (modelo SL–222); 

 Shimadzu - XRD (modelo D5005); 

 Microscópio eletrônico de varredura (modelo VEGA3 LM – TESCAN);   
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5.2  Preparo do adsorvente 

 

 

5.2.1 Obtenção do bioadsorvente do epicarpo da Manihot Esculenta Crantz. 

 

 

A casca de mandioca Manihot Esculenta Crantz foi fornecida pela empresa 

Kigoma - Produção, Comércio de Cereais, localizada na cidade de Mossoró- RN. 

Inicialmente a casca de mandioca foi submetida à lavagem com água corrente, 

enxaguada com água destilada para remoção de impurezas, e seca em estufa com 

circulação e renovação de ar durante 24 horas e temperatura 110 °C, obtendo massa seca 

1,4 kg. 

 O material foi triturado em moinho de facas modelo SL-31 – SOLAB, em 

seguida peneirado, utilizando conjunto de peneiras com agitador mecânico modelo I-

1016-B – PAVITEST, obtendo na sequência a massa retida em cada peneira, com massa 

seca de 1,38 kg no total.  

As aberturas das peneiras utilizadas foram de 2 mm a 0,063 mm  (9 a 250 mesh) 

e fundo, para obtenção da granulometria mais homogênea de acordo com diâmetro das 

partículas, e também com o objetivo de reduzir ao máximo a presença da polpa da 

mandioca presente na casca, fazendo uma maior seleção da massa com presença da 

casca escura, para isso seguiu o critério de descartar as peneiras com diâmetro médio 

menor a 0,297 mm. O conjunto de peneiras foi agitado por 20 minutos. Foram 

selecionadas três granulometrias para o experimento com fração da matéria com 

diâmetros médios de 1 mm, 0,5 mm, 0,297 mm (abertura e tamanho de 16, 38 e 48 

Mesh/Tyler).  

 

 

5.3  Caracterização dos adsorventes 

 

 

Nesta seção serão mostradas as técnicas que foram usadas na caracterização do 

material adsorvente. 
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5.3.1  Granulometria  

 

 

O material foi peneirado utilizando conjunto de peneiras com agitador 

mecânico (Bertel Indústria Metalúrgica Ltda., Laboratório de Solos – UFERSA- 

Mossoró/RN).  

Para obtenção da granulometria mais homogênea e escolha das faixas 

granulométricas, os seguintes critérios foram considerados: não trabalhar com 

partículas finas que possuem diâmetros menores que 0,150 mm. E selecionar maior 

massa da casca escura, reduzindo ao máximo a presença do material do cilindro 

(polpa) da mandioca. Foram selecionadas para o experimento, as granulometrias com 

maior porcentagem da matéria retida com diâmetros das partículas maior que 0,150 

mm. As aberturas do conjunto de peneiras utilizadas foram de 2 mm a 0,063 mm (9 a 

250 mesh) e fundo. Na sequência obteve as massas retidas em cada peneira fazendo 

uso da balança analítica.  
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5.3.2  Difração de raios-x 

 

 

Esta técnica tem a finalidade de avaliar o grau de cristalinidade do material. 

Para a análise foi utilizado Equipamento Shimadzu, modelo XRD 6000 do laboratório 

do CITED-UFERSA. Foi utilizada fonte de cobre Kα com 40 KV e 30 mA, com 

varredura de 10 a 80 e passo de 0,02° de θ.  

 

 

5.3.3  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)        

 

 

A caracterização morfológica da superfície das amostras foi realizada 

utilizando um microscópio de varredura eletrônica (MEV) modelo VEGA3 LM marca 

TESCAN com um potencial de aceleração de 10 kV. As amostras foram depositadas 

em uma fita adesiva dupla fase de carbono e fixadas em um suporte. Posteriormente, 

foram metalizadas com ouro até a espessura de aproximadamente 30 nm. 

 

 

5.3.4  Ponto de carga zero (PCZ) 

 

 

A metodologia empregada para a determinação do PCZ foi o método 

potenciométrico. O procedimento consiste em colocar em contato uma mistura de 0,4 

g do adsorvente com 50 mL de solução aquosa de corante azul reativo BF-5G sob 

diferentes condições de pH inicial (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12).  

Os pH foram ajustados com soluções de 1,0 M  de HCl  e  0,5 M de NaOH, à 

temperatura ambiente (30 ºC) e agitação constate de 180 rpm. A determinação do pH 

final foi dado, após 24 h de contato, do adsorvente com o adsorvato. Após todo 

procedimento, traçou-se a curva do (pH inicial x pH final). O PCZ corresponde ao 

ponto médio da faixa, na qual o pH final, se mantém constante independentemente do 

pH inicial, ou seja, onde a carga da superfície é neutra. 
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5.4  Ensaios de adsorção 

 

 

5.4.1 Preparo da solução sintética corante 

 

 

O adsorvato utilizado para realização do experimento foi o Azul Reativo BF-5G, 

produzido pela Texpal Chemical S. A.  

A solução padrão produzida e estocada foi de 1000 ppm do corante, dissolvendo-

se 2,8g do corante Azul reativo BF-5G em água destilada em balão volumétrico de 1 L. 

A solução padrão de uso foi de 50 ppm, obtida por diluição da solução em estoque.  

 

 

5.4.2  Espectro de absorção molecular do corante Azul reativo BF-5G 

 

 

Para obtenção do espectro de absorção molecular, foram preparadas soluções do 

corante de 10 mg L-1, 20 mg L-1  , 30 mg L-1  40 mg L-1, 50 mg L-1, 60 mg L-1, 70 mgL-1, 

80 mg L-1, 90 mg L-1, 100 mg L-1 . A análise dos picos de absorbância máxima foi obtida 

pela varredura dentro da faixa espectral de 190 nm a 900 nm por Espectrofotômetro UV-

VIS (modelo EVO 600 PC – THERMO). Observou-se o comprimento de onda para ser 

utilizado em leituras posteriores, determinando comprimento de onda de 623 nm.  
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5.4.3 Obtenção da curva analítica 
 

 

Para determinação das concentrações do corante, foi construída uma curva 

analítica do corante reativo BF - 5G, no intervalo de concentração de 10 a 100 mg.L-1. A 

equação da reta obtida (y= 0,02x + 0,0183) apresentou R2 igual a 0,9986 (Anexo 2). A 

medida da absorbância utilizada foi realizada em um espectrofotômetro UV-Visível 

Thermo Fisher Scientific®, modelo Evolution 600 PC, utilizando cubetas de quartzo 

com caminho óptico de 1 cm e o comprimento de onda de 623 nm.  

 

 

5.4.4 Estudo cinético de remoção do corante em um efluente sintético 
 

 

 No estudo da cinética de adsorção foram utilizadas solução de corante, com 

concentração de 50 mg L-1, nas condições ótimas de pH obtidas nos testes do PCZ. Para 

a condução dos ensaios, foram adicionados 0,4g de biossorvente em 50 mL da solução, 

as amostras foram submetidas à agitação constante 180 rpm e 30°C em intervalos de 

tempo de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 180, 300, 1440 minutos. Alíquotas da 

amostra foram coletadas nos intervalos de tempo pré-estabelecidos, e as leituras 

realizadas em espectrofotômetro. A partir dos valores obtidos para a concentração no 

equilíbrio, calculou-se a quantidade de corante adsorvido através da Equação 21: 

 

 

𝑄𝑒𝑞 =
(𝐶𝑜−𝐶𝑒𝑞)×𝑚

𝑉
                                                                                             (21) 

 

 

Sendo: 

Qeq é a quantidade de corante adsorvido por unidade de massa de adsorvente (mg 

g-1), m é a massa do adsorvente (g), C0 é a concentração inicial do corante na solução 

(mg L-1), Ceq é concentração de corante na solução em equilíbrio (mg L-1) e v é o volume 

da solução (L). 
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5.4.5  Estudo da influência do pH no processo de adsorção 
 

 

O pH da solução de corante de 50 mg L-1 foi ajustado a partir da adição de 

ácido clorídrico 0,1 M e de solução de hidróxido de sódio 0,5 M. Amostras em 

triplicatas de 50 mL da solução do corante foram ajustadas ao pH (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12). Foi utilizado o pHmetro modelo TEC-3MP e agitação de 180 rpm. 

Para os ensaios em batelada colocou-se 0, 4 g do adsorvente em 50 mg.L-1 da solução 

do azul reativo BF-5G, após 24 horas de contato calculou-se a quantidade de corante 

adsorvido e traçou o gráfico quantidade adsorvido (mg.g-1) em relação ao pH . 

 

 

5.4.6  Estudo das isotermas de adsorção 
 

 

Para o estudo isotérmico, colocou-se 0,2 g dos adsorventes com diferentes 

granulometrias e 50 mL de solução aquosa de corante azul reativo BF-5G nas 

concentrações de 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500 e 700 mg.L -1 sob agitação de 180 

rpm, pH 2 e tempo de 1 h, condição predeterminada pelo estudo cinético na qual a 

condição de equilíbrio foi alcançada; retirou-se uma alíquota e adicionou-se em cubeta 

de quartzo com caminho óptico de 1 cm e fez-se a leitura no comprimento de onda de 

623 nm. Os ensaios foram realizados em triplicatas, a agitação foi de 180 rpm, nas 

temperaturas de  38, 48 e 58 °C foram controladas com auxílio de um SHAKER da 

marca SOLAB, modelo SL-222. As amostras foram analisadas em um 

espectrofotômetro UV- Visível. 
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5.4.7  Estudo termodinâmico 
 

 

Os parâmetros termodinâmicos foram avaliados sob as mesmas condições da 

cinética, mas para as concentrações de corante azul reativo BF-5G de 25, 50, 100, 200, 

300, 400, 500 e 700 mg/L, e nas temperaturas de  38, 48 e 58 °C. Os ensaios foram 

realizados em triplicatas, sob agitação de 180 rpm, as temperaturas foram controladas 

com auxílio de um SHAKER da marca SOLAB, modelo SL - 222. As amostras foram 

analisadas utilizando um espectrofotômetro UV- Visível e um comprimento de onda de 

623 nm. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Obtenção do adsorvente 

 

 

A distribuição granulométrica das partículas foi por meio de peneiramento e  

Para o estudo optou-se por não trabalhar com partículas finas com diâmetros inferiores 

a 0,05 cm. O diâmetro médio das partículas, massa e fração de retidos são 

apresentados na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4 - Distribuição granulométrica das partículas de adsorvente. 

Mesh Diâmetro Massa (g) 

Fração de 

Retidos 

9 2 mm 33,96 0,10 

16 1 mm 122,88 0,35 

32 0,5 mm 96,29 0,29 

48 0,297 mm 36,30 0,11 

100 0,150 mm 29,03 0,09 

200 0,075 mm 18,44 0,05 

250 0,063 mm 0,52 0,00 

Fundo < 0,075 mm 4,41 0,02 

  Total (g) 341,84 1 

  Rendimento (%) 99,70   
                          Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Para realização do estudo foi definido três faixas granulométricas mostrado na 

Tabela 5. Foram definido as três faixas granulométricas que apresentou a maior 

porcentagem de massa retida nas peneiras agitadoras magnéticas conforme com 

diâmetro 16, 32 e 48 Mesh. 

 

Tabela 5 Faixa granulométrica utilizada para escolha do diâmetro das partículas do 

adsorvente. 

Faixa granulométrica 
(cm) 

Diâmetro das 
partículas 

0,01<d<0,12 0,01 

0,05<d<0,06 0,05 

0,02<d<0,12 0,02 
                                                Fonte: Autoria própria (2019). 
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Figura 2- Fração granulométrica de retidos da casca da mandioca após trituração após 

passagem no conjunto de peneiras com diferentes diâmetros. 

 

  
                   Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 

Na Figura 2 observa-se a maior massa retida nas peneiras de 16 mesh, 32 mesh 

e 48 mesh, respectivamente, levando em consideração as peneiras com menor 

quantidades de finos (partes da polpa ligadas à casca marrom); e com maior massa da 

casca triturada marrom e peneiras com diâmetro médio maior que 0,50 mm. A fração 

de retidos foi de 35% para 16 mesh com massa total de 122,88g, 29% para o 32 mesh 

com massa 96,29 g e 11% para o 48 mesh com massa de 36,30 g. Menezes (2010), em 

sua pesquisa sobre a remoção do corante Azul Reativo 5G, a partir de soluções 

aquosas utilizando o bagaço do maracujá amarelo em batelada, analisou a influência 

da granulometria das partículas adsorventes e concluiu que, dentre as granulometrias 

estudadas (0,050 cm, 0,025 cm e 0,011 mm) o menor diâmetro de partícula também 

foi o que apresentou a maior remoção de corante. A avaliação da influência destes 

parâmetros é realizada afim de que os dados obtidos em laboratório possam ser 

passados para a escala industrial, diminuindo, consequentemente, os custos de um 

projeto (BORBA et al., 2011). 
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6.1.1 – Difração de raios-X 

 

A Figura 3 mostra os difratograma da Manihot Esculenta Crantz para 

diferentes granulometrias do adsorvente. 

 

Figura 3 - Difratograma do adsorvente do epicarpo de mandioca. 

 

 

                          Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Na Figura 6 observa-se um padrão de raios-X sendo possível separar picos em 

θ igual 15,3°; 17,1°; 18,2° e 23,5° com padrões de cristalinidade e classificação amido 

com cristalinidade do tipo A. Observam-se picos mais intensos no difratograma no 

mesh 16, seguido dos 32 mesh e 48 mesh, devido à presença de grânulos de amido na 

casca.  O grânulo de amido é constituído de moléculas de amilose e amilopectina 

associadas entre si por pontes de hidrogênio, formando áreas cristalinas radialmente 

ordenadas.  

Em θ = 16° e 34,5° podem-se observar picos de celulose classificada como tipo 

I.  Picos presentes em ângulos próximos de θ igual 15°; 22,5° e 34,5° são 

característicos de materiais lignocelulósicos como a celulose (ANDRADE-

MAHECHA, 2012; MORAES, 2013). Kosasih et al., 2010 em estudo envolvendo 

casca de mandioca, relatou que a presença de amido juntamente com polissacarídeos, 
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pectina, celulose e aminoácidos e grupos carboxila, hidroxila e amina, atribui a esses 

grupos capacidade de um bom material para adsorção. Portanto, há presença de 

celulose e amido e também existem regiões amorfas pertencentes aos outros grupos 

em que as moléculas não têm uma orientação particular. (THOMAS, 1999) 

  

 

6.1.2  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

 

A Figura 4 apresenta as micrografias das três granulometrias do adsorvente.  É 

possível visualizar grânulos de amido de aproximadamente 10 – 20 µm de acordo com 

a escala da imagem, com o formato redondo ou oval, o que demostram que alguns 

grãos de amido não se romperam durante o processo de lavagem da casca triturada. 
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Figura 4 - Micrografias obtidas em microscópio eletrônico de varredura do adsorvente 

(a) 16 mesh; (b) 32 mesh; (c) 48 mesh; com ampliação de 1000 vezes. 

 

                   (a) 

 
                               Fonte: Autoria própria.(2019) 

 
  

#16 
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               (b) 

 

              Fonte: Autoria própria. (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59  

 

 (c) 

 

Fonte: Autoria própria. (2019) 
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6.1.3 Ponto de carga zero (PCZ) 

 

 

A Figura 5 observa-se a representação gráfica da relação do pH inicial e o final 

da solução obtido para a determinação do PCZ da casca de mandioca in natura para os 

3 Mesh em estudo. 

 

 

Figura 5 - Potencial de Carga Zero (PCZ). 

  
     Fonte: Autoria própria. (2019) 

 

 

 

 

Através da analise do gráfico observa- se uma faixa constante (b) próximo ao 

pH final igual a 5, resultando o PCZ 5,2 ±0,5  do adsorvente para as três 

granulometrias in natura do adsorvente. Dessa forma, de acordo com o gráfico 

verificamos que abaixo desse valor (a) o material apresenta carga superficial positiva 

favorecendo a adsorção de ânions e acima a superfície (c) está carregada 

negativamente, o que favorece a adsorção de cátions. Portanto, pode existir atração das 

forças entre as moléculas do Azul Reativo BF-5G (ânions) aos grupos funcionais da 

superfície do adsorvente. Estudo feito com casca de eucalyptus sheathiana como 

adsorvente para remover corante reativo, o ponto de carga zero foi na faixa entre 2.5–

10 (Afroze et al, 2016). Já para a remoção de corantes reativos (vermelho 14 e azul 

92), em casca de tomate in natura, observou as interações eletrostáticas entre 
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moléculas de corantes reativos e a casca de tomate, obtendo sua neutralidade a pH 4 

indicando que a superfície da casca de tomate in natura é carregada positivamente 

abaixo dessa faixa (NAJAFI et al, 2015). Para este estudo o ponto de neutralidade 

obtido foi pH 5 – pH7, definindo o seu PCZ, a superfície da casca de mandioca in 

natura é carregada positivamente abaixo dessa faixa.   

Portanto, a atração de forças entre as moléculas de corante e os grupos 

funcionais da superfície da casca de mandioca pode levar à remoção do corante Azul 

Reativo BF-5G. 

 

 

6.2  Efeito do pH na adsorção 

 

 

O efeito do pH da solução foi avaliado na capacidade de remoção do corante 

azul reativo BF-5G pela casca de mandioca in natura nas granulometrias 16, 38 e 48 

Mesh. Os resultados para diferentes valores de pH (1-12), com tempo de contato 

adsorvente / adsorvato de 24 horas, C0= 50 ppm, utilizando 0,4g de adsorvente pode 

ser visto na Figura 6.  

 

 

Figura 6- Influência do pH na adsorção do corante azul reativo BF-5G pelo adsorvente 

casca de mandioca (24 h; Concentração inicial 50 mg L-1; 180 rpm; 30 ºC) para 

diferentes granulometrias:  (16 mesh; 32 mesh; 48 mesh). 

  Fonte: Autoria própria. (2019) 
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Na Figura 6 pode-se observar que para a biomassa in natura, a quantidade de 

corante adsorvido foi afetada com a variação do pH, permitindo uma faixa de trabalho 

capacidade no pH 0 a pH 3 ( pH escolhido foi pH 2). Alterações no pH podem afetar o 

processo de adsorção por meio da dissociação de grupos funcionais presentes nos 

sítios ativos do adsorvente. Dessa forma, é necessário conhecer a influência que este 

parâmetro exerce sobre o processo de adsorção de corantes. 

Os resultados mostram que nas condições do experimento a maior quantidade 

de corante adsorvidos para cada granulometria utilizada foram 85,18 mg.g-1 (16 mesh - 

pH 1) , 52,31 mg.g-1 (32 mesh - pH 0), 92, 92 mg.g-1 (48 mesh - pH 0), em 

concentração de solução inicial de corante 50 ppm, temperatura 30°C, 180 rpm. O 

corante utilizado neste estudo possui grupo sulfonato por ser reativo que faz seu 

caráter aniônico, possuindo carga superficial negativa. A maior remoção ocorre em pH 

0 a pH 2.  Outro fator que também determina a capacidade de adsorção é a 

composição do adsorvente a presença de amido foi determinante nessa alteração da 

remoção do adsorvato nos diferentes pH e nas diferentes granulometrias.  

De acordo com a análise do PCZ, tem-se que em meio ácido (pH < 5) a 

superfície do adsorvente é carregada positivamente, sendo assim, segundo Al-Degs et 

al., (2000), como a superfície do adsorvente possui cargas positivas em pH menores 

que 5, existe uma atração eletrostática entre a superfície positivamente carregada do 

adsorvente e o corante aniônico, o que explica o fato da adsorção do corante ser 

favorecida em pH inferior a 5. Na faixa pH 5- pH 7 a faixa de neutralidade verifica-se 

redução na capacidade de adsorção. Kyzas et al., (2012), em seu estudo com resíduo 

de café não tratado para remoção de corante reativo, obteve capacidade máxima de 

adsorção em pH 2 e remoção de 55%. Em valores de pH baixos, corantes aniônicos 

são facilmente adsorvidos, enquanto que  corantes catiônicos mostram baixa adsorção 

em meio ácido. Na Figura 7 são apresentados a capacidade de adsorção do corante 

(%), em função do pH da solução.  

 

 



63  

Figura 7 - Capacidade de adsorção (%) em função de diferentes pH. (Co= 50 ppm; 

m=0,4g;180 rpm; 24 horas de contato). 

 

       Fonte: Autoria própria. (2019) 

 

 

Na Figura 7 a adsorção de corante diminuiu com o aumento do pH. 

Dependendo do pH da adsorção de corante no adsorvente essa variação é explicado 

em termos do seu PCZ (mostrado na Figura 5). Quando pH < PCZ, a carga da 

superfície líquida na superfície sólida do adsorvente é positiva devido à adsorção do 

excesso de H +, o que favorece adsorção de ânion.  

Em pH > PCZ, a carga na superfície do adsorvente é negativa devido à 

dessorção de H +, a adsorção deve competir com a repulsão. A remoção de corante na 

faixa de pH 7-12, pode ser devido ao efeito das interações químicas e eletrostáticas 

entre superfícies adsorventes e o grupo funcional sulfonato do corante azul reativo BF-

5G. Outro fator é que em meio alcalino, a menor capacidade de adsorção pode ser 

devido à competição de íons OH- com ânions do corante ( BABU et al., 2011).  
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6.3 – Estudo cinético 

 

 

O estudo da adsorção do corante Azul Reativo BF-5G em função do tempo, foi 

realizado para o adsorvente in natura com pH 2,0 e concentração de 50 mg.L-1 para as 

diferentes granulometrias. Os dados experimentais e calculados da cinética de 

adsorção do corante azul reativo BF-5G em diferentes granulometrias do adsorvente 

estão representados na Figura 8 e Figura 9. O modelo foi escolhido com base no 

coeficiente de regressão linear dos coeficientes de correlação dos valores de R2 e 

comparado ao peso de Akaike. 

 Os gráficos lineares para esses modelos e todos os parâmetros cinéticos 

obtidos a partir de gráficos dos modelos de ajuste com dados experimentais são 

apresentados na Tabela 4.  Contudo, a partir dos dados da Tabela 4 de acordo com os 

valores do peso de Akaike (wi) e do coeficiente de determinação (R2) temos que o 

modelo pseudo- primeira ordem representa para granulometria 16 mesh, o melhor 

ajusto para o peso de Akaike (wi) e valores do R2.  

Já para os valores dos 32 mesh, o modelo que melhor representa o mecanismo 

de adsorção determinado pelo (wi) foi Avrami. Esse modelo relaciona a fração de 

adsorção de acordo com o tempo de contato adsorvente e adsorvato e está associado à 

mudança de ordens de adsorção.  Para os valores do R2 as granulometrias 32 mesh e 

48 mesh, o modelo pseudo- segunda ordem são os que melhor representam os dados 

experimentais. Para Akaike o modelo pseudo-segunda ordem representa o mecanismo 

de adsorção para a granulometria de 48 mesh.  

Em outros trabalhos para corante reativo o modelo de pseudo-segunda ordem 

também foi o que melhor se ajustou. Para o adsorvente da casca de coco, na remoção 

de azul reativo 19, o modelo que melhor se adequou foi o de pseudo-segunda ordem. 

(ISAH A et al., 2015). Já para o estudo feito por Malakootian, et al., (2018), com pó 

de semente de erva Plantago Ovata (psyllium) na remoção do corante laranja reativo16 

com eficiência de remoção de 94% o melhor modelo que se ajustou foi o de pseudo-

segunda ordem. Sendo possível constatar um bom ajuste do modelo aos dados 

experimentais. 
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Tabela 6- Modelos Cinéticos aplicados à adsorção do corante em casca de mandioca 

como adsorvente in natura em diferentes granulometrias (C0= 50 mg.L-1; T=30°C; 180 

ppm; pH=2). 

 

(a) 16 mesh        

Modelo 

cinético 
Equação do modelo 

Parâmetros 

do modelo 

  Critérios de seleção  

R2
 R2

aj AIC AICc wi 

Pseudo-1ª 

ordem 
 

qe = 5,15 

k1 =0,2305  0,9754 0,9745 -77,3876 -76,9432 0,999 

Pseudo-2ª 

ordem 

 qe = 4,95 

k2 = 14,99 0,8769 0,8725 -29,1397 -28,6952 0,000 

Elovich 
  = 8,582x10-3 

 = 2,7733 0,9568 0,9553 -60,5770 -60,1326 0,000 

 

Avrami 

 
qe = 5,18 
kAV= 0,5682 

n = 0,3883 0,9514 0,9478 -61,9412 -62,7179 0,001 

(b) 32 mesh        

Modelo 

cinético 
Equação do modelo 

Parâmetros 

do modelo 

  Critérios de seleção  

R2
 R2

aj AIC AICc wi 

Pseudo-1ª 

ordem 
 

qe = 5,57 

k1 = 12 0,9875 0,9870 -28,5942 -28,1497 0,000 

Pseudo-2ª 

ordem 

 qe = 5,96 

k2 = 0,893 0,9955 0,9953 -59,0795 -58,6350 0,152 

Elovich 
  = 2,40 

 = 9,948 0,9923 0,9920 -42,9930 -42,5486 0,000 

 

Avrami 

 
qe = 5,8405 
kAV=0,4912 

n = 0,49122 0,9951 0,9951 -61,0941 -62,0766 0,848 

 

(c) 48 mesh        

Modelo 

cinético 
Equação do modelo 

Parâmetros 

do modelo 

  Critérios de seleção  

R2
 R2

aj AIC AICc wi 

Pseudo-1ª 

ordem 
 

qe = 5,3953 

k1 = 0,69779 0,9972 0,9971 -141,5390 -141,0945 0,000 

Pseudo-2ª 

ordem 

 qe = 5,5319 

k2 = 0,9 0,9983 0,9971 -156,8400 -156,3955 0,991 

Elovich 
  = 2,54 

 = 23,7101 0,9973 0,9971 -143,0307 -142,5862 0,001 

 

Avrami 

 
qe = 5,3953 
kAV=0,8353 

n = 0,83534 0,9972 0,9971 -145,0909 -146,7616 0,008 

  Fonte: Autoria própria. (2019) 
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Na Figura 8 observa-se que o modelo cinético que melhor representa a adsorção 

foi o pseudo-primeira e o pseudo-segunda ordem, comparando os dados calculados com 

os experimentais de acordo com o coeficiente de determinação (R2).  

O modelo pseudo- primeira ordem determina que a taxa adsorção seja 

proporcional ao número de sítios ativos na superfície do adsorvente. Não existindo a 

formação de múltiplas camadas na superfície do material. A adsorção é de natureza 

química. No modelo pseudo-segunda ordem, à taxa de adsorção é diretamente 

proporcional ao quadrado do número de sítios ativos na superfície do adsorvente. A 

adsorção é de natureza química envolvendo trocas de elétrons entre adsorvente e 

adsorvato, cobrindo toda faixa de tempo de adsorção. 

 

Figura 8 - Comparação entre as cinéticas de adsorção para o corante azul reativo BF-

5G no adsorvente ajustadas aos modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem, 

para (16 Mesh; 32 Mesh; 48 Mesh), respectivamente. (C0 = 50 mg.L-1, T = 25 ºC, 

agitação = 180 rpm. 

 

 

(a) 16 mesh 

Fonte: Autoria própria. (2019) 
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(b) 32 mesh 

 

Fonte: Autoria própria. (2019) 

 

 

(c) 48 mesh 

 

Fonte: Autoria própria. (2019) 

 

  



68  

 

Figura 9 - Comparação entre as cinéticas de adsorção para o corante azul reativo BF-

5G no adsorvente ajustadas aos modelos de Elovich e Avrami, para (a)16 Mesh; (b)32 

Mesh; (c) 48 Mesh respectivamente. (C0 = 50 mg.L-1, T = 25 ºC, agitação = 180 rpm, 

pH = 2). 

 

 

(a) 16 mesh 

 

Fonte: Autoria própria. (2019) 

 

 

(b) 32 mesh 

 

Fonte: Autoria própria. (2019) 
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(c)  48 mesh 

 

Fonte: Autoria própria. (2019) 

 

 

6.4 Estudo das isotermas de adsorção 

 

 

 

As isotermas de adsorção do corante azul reativo BF-5G na epiderme da 

Manihot Esculenta Crantz foram descritas por diferentes modelos; os parâmetros 

foram estimados por regressão não linear, cuja utilização visou minimizar os erros 

advindos da linearização dos dados. Na Tabela 7 são apresentados os parâmetros 

obtidos do ajuste dos dados experimentais aos modelos de Langmuir, Freundlich, 

Temkin, para adsorção do azul reativo BF-5G. 

 O peso de Akaike corrigido foi usado para determinar qual modelo possui 

maior probabilidade de descrever adequadamente os dados experimentais. 
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Tabela 7 – Parâmetros dos modelos para adsorção do corante azul reativo BF-5G usando a 

epiderme da Manihot Esculenta Crantz, nas temperaturas de, 38, 48 e 58 °C. 

   
16 Mesh 

  
32 Mesh 

 
48 Mesh 

Modelo

s 

Parâmetro

s 
Temperaturas (°C) 

 
Temperaturas (°C) 

 
Temperaturas 

(°C) 

    38 48 58 38 48 58 38 48 58 

L
A

N
G

M
U

IR
 

qmáx 

(mg/g) 
93,7 100,3 107,4 91,6 100,3 107,4 91,6 100,3 107,4 

KL 

(L/mg) 
4,090

0 1,8410 4,1761 3,0427 3,1841 3,77 0,0427 0,1841 4,1761 

DPR 0,52 0,71 0,81 1,24 0,90 0,60 0,99 0,77 0,65 

R2
 0,960

2 0,9647 0,5470 0,9152 0,9671 0,8225 0,9614 0,9720 0,9312 

R2
aj 

0,953

6 0,9647 0,4716 0,9011 0,9616 0,7929 0,9550 0,9674 0,9198 

χ2
 700,7

2 749,10 840,39 668,48 745,73 832,31 437,18 623,88 818,62 

AIC -1,22 1,24 4,70 5,69 3,13 -0,04 3,92 1,89 0,59 

AICc 1,18 3,64 2,30 8,09 5,53 2,36 6,32 4,29 2,99 

wi 0,807 0,643 0,323 0,848 0,502 0,508 0,850 0,743 0,407 

F
R

E
U

N
D

L
IC

H
 

n 
158,5 3,5 3,5 3,7 3,5 3,5 3,7 3,5 3,5 

KF 

(mg/L) 
1,757

7 

24,791

9 

26,347

3 

19,229

2 

24,791

9 

26,347

3 

19,229

2 

24,791

9 

26,347

3 

DPR 2,42 1,03 1,00 2,59 1,01 0,73 2,44 1,33 0,99 

R2
 0,815

1 0,9558 0,4405 0,82 0,9628 0,7867 0,9051 0,9515 0,8957 

R2
aj 

0,784

3 0,9484 0,3472 0,7929 0,9566 0,7511 0,8893 0,9434 0,8783 

χ2
 46,41 622,95 726,35 441,3 607,14 711,25 427,42 586,19 682,51 

AIC 11,07 4,26 3,99 11,60 4,11 1,43 11,12 6,30 3,92 

AICc 13,47 6,66 6,39 14,00 6,51 3,83 13,52 8,70 6,32 

wi 0,002 0,142 0,139 0,044 0,307 0,244 0,023 0,082 0,077 

B 805,4 168,1 151,0 236,6 168,1 151,0 236,6 168,1 151,0 

KT (L/g) 
1,000

0 3,7665 2,6148 8,2064 3,7665 2,6148 8,2064 3,7665 2,6148 

DPR 0,87 1,06 0,91 2,57 1,38 0,87 1,88 1,33 0,67 

  

R2
 0,933

8 0,9548 0,4918 0,8236 0,9492 0,7430 0,9268 0,9515 0,9299 

 

  
 

R2
aj 0,922

8 0,9472 0,4071 0,7942 0,9407 0,7002 0,9146 0,9434 0,9182 

  χ2
 79,22 657,49 763,33 469,50 641,32 748,78 460,63 616,32 720,77 

  AIC 2,84 4,45 3,22 11,55 6,60 2,92 9,05 6,30 0,75 
TEMKIN 
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  AICc 5,24 6,85 5,62 13,95 9,00 5,32 11,45 8,70 3,15 

  wi 0,106 0,129 0,204 0,045 0,089 0,116 0,066 0,082 0,376 

Fonte: Autoria própria. (2019) 

 

 

Analisando os valores da Tabela 7 observa-se que o modelo de Langmuir foi o 

que melhor se ajustou a esse sistema, esse modelo assume que a adsorção ocorre em 

superfícies homogêneas com um número fixo de sítios de adsorção idênticos para as 

três granulometrias e temperaturas usadas. Analisando os valores  observa-se que o 

apresentando valores de coeficiente de determinação linear (R2) próximo a 1 para a 

biomassa in natura para as diferentes granulometrias. Além disso, os valores de (n) 

foram maiores que 1 indicando que a adsorção ocorreu de forma favorável. 

 

 

6.5 Estudo termodinâmico 

 

 

A Tabela 08 mostra os valores dos parâmetros termodinâmicos Gºads (J/mol), 

Hºads (kJ/mol), Sºads (J/mol.K) para a adsorção do corante azul reativo BF-5G para 

diferentes granulometrias. Para a obtenção destes parâmetros, utilizaram-se os valores 

experimentais da constante k (constante de equilíbrio) obtidos através dos dados das 

isotermas de adsorção de Temkin K.  

 

Tabela 8 – Parâmetros termodinâmicos para a adsorção do corante azul reativo BF-5G usando 

a epiderme da Manihot Esculenta Crantz. 

T (°C) T (K) Kads Gº  (J/mol) Gº (kJ/mol) H ° S ° 

38 301,15 4,0900 -3526,6601 -3,53 -23894 -68,1 

48 321,15 1,8410 -1629,60207 -1,63 J/mol J/mol.K 

58 331,15 1,8000 -1618,28314 -1,62 -23,9 -0,068 

  
 

          
                Fonte: Autoria própria. (2019) 

 

 

Os valores negativos de ΔGº e de  ΔHº indicam que a adsorção é um processo de 

adsorção espontâneo e exotérmico. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

  O epicarpo triturado da Manihot Esculenta Crantz demonstra ser um bom 

adsorvente in natura de corante Azul Reativo BF-5G. Neste trabalho avaliou-se o 

efeito do pH da solução, granulometria das partículas de adsorvente, e dados 

experimentais da cinética de adsorção do sistema corante Azul Reativo BF-5G e 

epicarpo da Manihot Esculenta Crantz, Isotermas de adsorção e termodinâmica. 

Os resultados obtidos demonstram que o PCZ do adsorvente ficou na faixa do 

pH 5; as soluções de corantes com pH abaixo de pH 3, foram os que apresentaram a 

maior quantidade de corante adsorvida pelo adsorvente (pH 1; qmáx=85,18 mg.g-1; 

30°C; 180 rpm; 16 mesh); (pH 0; qmáx= 52,3059 mg.g-1; 30°C; 180 rpm; 32 mesh); 

(pH 0; qmáx= 92,9183 mg.g-1; 30°C; 180 rpm; 48 mesh).  Além do pH e granulometria, 

o estudo demonstra a influência do amido nas diferentes granulometrias na capacidade 

de adsorção da casca de mandioca como adsorvente, para o corante, nas diferentes 

granulometrias. As micrografias dos adsorventes obtidas permitiram a análise dos 

aspectos morfológicos do material quando submetido aos diferentes mostrando a 

presença de grânulos de amido. 

Na descrição da cinética os modelos que melhor representam o processo foram 

o pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. Os resultados obtidos com o 

estudo cinético determinou que os modelos pseudo- primeira e pseudo-segunda ordem 

foram o que melhor se ajustou e descrevem que ordem determina que a taxa adsorção 

seja proporcional ao número de sítios ativos na superfície do adsorvente. Não 

existindo a formação de múltiplas camadas na superfície do material. A adsorção é de 

natureza química. A adsorção é de natureza química envolvendo trocas de elétrons 

entre adsorvente e adsorvato, cobrindo toda faixa de tempo de adsorção. 

Os resultados do estudo das isotermas de adsorção do corante azul reativo BF-

5G na casca de mandioca mostrara que o modelo de Langmuir apresentou melhor 

correlação com os dados experimentais a 38, 48 e 58°C. O estudo termodinâmico 

mostrou que a adsorção é um processo de adsorção espontâneo e exotérmico. Mostrou 

também que para o processo de remoção do corante azul reativo BF-5G se trata de 

uma quimissorção. A utilização da casca Manihot Esculenta Crantz in natura mostrou 

ser uma alternativa de baixo custo e com eficiência na remoção do corante. 

 



73  
 

ANEXOS 

 

Figura 10 - Espectro de absorção molecular do azul reativo BF- 5G. 

 
          Fonte: Autoria própria. (2019) 

 

 

Figura 11- Curva de calibração para o corante azul reativo BF-5G. 

 
        Fonte: Autoria própria. (2019) 
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