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RESUMO 

A presença de corantes nos efluentes têxteis tem sido alvo de pesquisas devido a sua 

toxicidade causando danos ao meio ambiente. O presente trabalho estudou a remoção do 

corante Remazol Black B por adsorção utilizando dois adsorventes, o bagaço de cana-de-

açúcar, material de baixo custo encontrado em abundância no Estado de Pernambuco, e o 

carvão ativado um adsorvente clássico. O bagaço foi triturado num moinho de faca, lavado 

com água quente e seco à temperatura 30°C, já o carvão fornecido pela Universidade de 

Nancy, na França, também foi lavado com água quente e seco em estufa a 100°C durante 

24 horas. Os adsorventes foram classificados em peneiras da série Tyler com granulometria 

de 0,8mm-1,6mm. Estudos de equilíbrio e cinéticos foram conduzidos em um reator 

mecanicamente agitado, com velocidade de agitação igual a 300rpm, os parâmetros 

estudados foram: massa de adsorvente, variando entre 1g e 7g; concentração inicial da 

solução de corante variando de 5mg/L a 50 mg/L em tampão fosfato de potássio 

monobásico e fosfato de sódio bibásico; pH 4,0 a 7,2. As amostras foram coletadas e 

analisadas em espectrofotômetro FEMTO-435 no comprimento de onda de 597nm. Para o 

sistema corante-adsorvente foi aplicado o modelo de equilíbrio de adsorção do tipo 

Langmuir, apresentando importância significativa quando comparado a partir de suas 

capacidades máximas de adsorção, nas mesmas condições operacionais, qm=1,098mg/g e 

qm=1,176mg/g respectivamente para o bagaço de cana e carvão ativado. A modelagem 

cinética do sistema foi baseada na solução numérica pelo método de integração do tipo 

Range-Kutta de 4a ordem, seguido de método de otimização (Box, 1953) procurando-se 

minimizar à função objetiva entre os valores calculados e experimentais das concentrações 

dos componentes. Obtendo-se uma constante de adsorção(kads) de 0,1001 L/g para o bagaço 

de cana e 0,1219 L/g para o carvão ativado. 

Palavras-Chave: Corantes Têxteis, Isotermas de adsorção, Bagaço de cana, Carvão ativado, 

Modelagem Cinética. 
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ABSTRACT 

The presence of dyes in textile effluentes hás lately been the research objetect due to 

their toxidity and the damages they cause to the environment. The present work studied the 

removal of Remazol Black B by adsorption using two different adsorvents, sugar-cane 

bagasse, a low cost material found in abundance in the state of Pernambuco, and activated 

coal, aclassica adsorbent. The bagasse was triturated in a knife mill, washed with hot water 

and dried with hot air at the temperature of 30°C. The coal was supplied loy the University 

of Nancy, France, also washed with hot water and dried during 24 h with air at 100°C. The 

adsorbents were classified with tyler sieves in the range of 0,8 mm to 1,6 mm. 

Balance and kinetic studies were performed in a mechanically agitated reactor with 

an agitator speed of 300 rpm. The studied parameters were: mass of adsorbent, varying in 

the range of 1 g to 7 g; initial concentration of the dye in the solution varying in the range 

of  5 mg/L to 50 mg/L in a buffer solution of potassium monobasic phosphate and sodium 

dibasic phosphate; with a pH in a range from 4,0 to 7,2. 

The collected samples wer analysed in a FEMTO - 435 spectrophotometer in a wave 

length of 597 nm. For the dyer adsorbent system the Lagmuir adsorption model was 

applied. The maximum adsorption capacities under the operational conditions were 

qm=1,098 mg/g and qm=1,176 mg/g for the sugar cane bagasse and activated carbon 

respectiveley. 

The kinetic model of the system was solved numerically applying an 4th order 

Runge-Kutta integration followed by an optimization method (Box, 1953) in order to 

minimize the objective function between the calculated and experimental values of the 

component concentrations. The adsorption costant for the bagasse was kads=0,1001 L/g and 

the actived carbon kads=0,1219 L/g. 

 

Key-words: Dyes, textiles, adsorption isotherms, Sugar cane bagasse, activated 

carbon, kinetic modeling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 Os efluentes têxteis constituem um problema ambiental uma vez que apresentam 

elevada quantidade de carga orgânica e de cor. Os processos de coagulação e adsorção 

são os mais utilizados na sua remoção (BONAN et al., 2002). 

 
 A alteração da cor dos rios é um indicador de poluição, detectado pelas 

populações ribeirinhas, sendo muitas vezes o alerta para os órgãos fiscalizadores. Os 

efluentes de indústrias têxteis são um dos principais responsáveis pelas alterações da 

qualidade estética dos corpos receptores. 

 
 Vários processos industriais utilizam-se de corantes na confecção dos seus 

produtos finais, tais processos são encontrados nas indústrias têxteis, de alimentos, 

plásticos, couro, papel e cosméticos. A produção mundial de corantes é de 

aproximadamente 700.000 toneladas/ano, desta quantidade cerca de 10% –15% são 

lançados no meio ambiente durante o processo de manufatura dos produtos, sendo a 

indústria têxtil responsável pela maior parte dos despejos (VAIDYA & DATYE, 1982). 

As descargas das águas servidas contendo corantes promovem a inibição à vida aquática 

e à atividade fotossintética, pois não permitem a penetração da luz solar e também 

causam poluição visual (FELLENBERG, 1980). Os corantes reativos são conhecidos no 

ramo têxtil devido as suas excelentes propriedades de brilho e solidez e dominam o 

mercado de corantes para o tingimento e estamparia de algodão (BONAN et al., 2002).   

 
Diante da necessidade do órgão ambiental se fazer mais presente no controle de 

uma área considerada estratégica para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco foi 

estabelecido um convênio de cooperação técnica com a Empresa SUAPE, com a 
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participação efetiva da Companhia Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH), 

implantando uma rede de monitoramento dos principais corpos hídricos. Inicialmente 

com a avaliação do riacho Algodoais que se encontra comprometido do ponto de vista 

ambiental pelo lançamento de efluentes líquidos das indústrias instaladas em suas 

margens, entre elas, encontra-se a Suape Têxtil (Convênio de Cooperação Técnica 

CPRH / SUAPE, 2001). 

 
 Processos de adsorção envolvendo transferência de massa de uma fase fluida 

para a superfície de um sólido (adsorvente) têm sido utilizados para tratamento de 

efluentes têxteis (ZANOTTA et al., 2000). Este processo tem demonstrado ser um 

método eficaz e econômico no tratamento desses efluentes, sendo necessário a pesquisa 

de materiais de baixo custo para ser utilizado industrialmente. O carvão ativado tem 

sido grande fonte de pesquisa nessa área, devido a sua grande propriedade na remoção 

das cores do efluente (MOREIRA et al., 2000), mas o seu custo é elevado e por isso 

utilizamos o bagaço de cana-de-açúcar neste estudo como um material alternativo de 

baixo custo. 

 
 O presente trabalho tem como objetivo avaliar a remoção do corante reativo 

Remazol Black B utilizado na indústria Suape Têxtil, localizada no Complexo Industrial 

Portuário de Suape / Estado de Pernambuco e que despeja uma grande carga de 

efluentes no riacho Algodoais, através de um processo de adsorção utilizando um 

adsorvente in natura bagaço de cana-de-açúcar, e comparando seus resultados com o 

adsorvente tradicional do tipo carvão ativado comercial. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 – Contextualização da área temática 

 

 O Complexo Industrial Portuário de SUAPE está localizado numa área de 135 

quilômetros quadrados, a 40 quilômetros ao sul do Recife / Estado de Pernambuco, 

abrangendo os municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. É o mais importante 

pólo para localização de negócios industriais e portuários na região Nordeste do Brasil 

(Disponível em www.cprh.pe.gov.br/ctudo-25anos. Acesso: maio 2003). 

 
 De acordo com inspeções realizadas pela CPRH, pode-se afirmar que o universo de 

empresas passíveis de controle ambiental na área de abrangência do Complexo Industrial 

Portuário de SUAPE, como também nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca 

perfazem um total de 70 empreendimentos de pequeno, médio e grande porte. Entre eles 

temos a Suape Têxtil, localizada no quilômetro 7,5 da rodovia PE-60, que faz lançamento 

dos seus efluentes no riacho Algodoais. Segundo monitoramento realizado pela CPRH, os 

resultados obtidos identificaram, que grande parte dos parâmetros analisados apresentaram 

valores fora do limite de classe da Resolução do CONAMA N° 020/86 (Convênio de 

Cooperação Técnica CPRH / SUAPE, 2001).   

 
2.2 – Indústrias têxteis 

 
 A descarga dos efluentes líquidos das indústrias têxteis contém um alto teor de 

corantes orgânicos sintéticos, uma grande quantidade de surfactantes, sólidos dissolvidos e 

possivelmente metais pesados como cromo, níquel e cobre (KANNAN & SUNDARAM, 

2001) que lançados nos rios sem tratamento adequado causam destruição à vida aquática. 

 

http://www.cprh.pe.gov.br/ctudo-25anos


 Dissertação de Mestrado – Revisão Bibliográfica 6

 A maior fonte de poluição de efluentes têxteis vem do tingimento e processos de 

acabamento que são atividades envolvidas na etapa de beneficiamento da produção têxtil. 

Os maiores poluentes incluem sólidos suspensos altos, demanda química de oxigênio, 

demanda bioquímica de oxigênio, calor, cor, acidez, basicidade e outros contaminantes 

inorgânicos (AL-DEGS, 2000). 

 
 As atividades envolvidas na etapa de beneficiamento da produção têxtil estão 

representadas, a seguir, na Tabela 2.1. 

 
Tabela 2.1 – Beneficiamento da produção têxtil. 

 

Pré-tratamento Tingimento/Alvejamento Acabamento 

Purga Tingimento Hidroextração 

Cozinhamento Alvejamento Centrifugação 

Pré-Alvejamento Lavagem Amaciamento 

Caustificação  Secagem 

Marcerização  Calandragem 

Desengomagem  Ramagem 

  Peluciamento 

  Chamuscagem 

  Navalhagem 

 

 O grau de eficiência da distribuição da cor na forma de corantes sobre fibras têxteis 

varia, dependendo do método de distribuição. Como resultado, a maioria do efluente 

produzido pela indústria têxtil é colorida. A poluição de cor no ambiente aquático é um 

problema grande, apesar do fato de haver pesquisas substanciais para a modificação no 
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processo de tingimento a fim de melhorar o nível de afinidade do corante sobre o substrato. 

A natureza recalcitrante dos corantes sintéticos atuais tem levado a imposição de normas 

ambientais rigorosas. O efluente colorido é o resultado do processo de produção de corante 

tanto nas indústrias fabricantes quanto nas indústrias de consumo. Cerca de 2% dos 

corantes produzidos são descartados diretamente através de seus efluentes, e 10% são 

perdidos durante o processo de coloração têxtil. (PEARCE et al., 2003). 

  
 A Figura 2.1 mostra o tubo de efluente de uma companhia que descora, materiais 

corantes e materiais finais para o mercado de vestimenta. Porém, ainda resta uma 

intensidade de cor presente no efluente mesmo depois de ter sido tratado. Portanto, a 

associação de diluição e tratamento de esgoto não é suficiente para remover o corante 

residual do efluente do processo e uma alternativa em escala industrial no sistema de 

descoloração é preciso para atingir a cor necessária de acordo com o limite.  

 

 

 

Figura 2.1 – Tubo de efluente de uma companhia de tingimento e acabamento têxtil. 
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Com o crescente rigor da legislação em prol da conservação do meio ambiente ou 

mesmo para adequação às exigências de consumidores como os da Comunidade Européia 

criadora do selo verde que impôs um compromisso com a proteção ambiental por parte dos 

produtores, existe grande interesse no estudo de técnicas para se dar tratamento adequado 

ou eliminar estes poluentes (ZANOTTA et al., 2000). 

 

2.3 – Corantes têxteis 

 
 Anualmente são produzidos cerca de 10.000 corantes, tais como os reativos, ácidos, 

básicos, dispersos, azo, diazo, baseados em antraquinonas e metais complexos. Todos os 

corantes têm como propriedade comum a habilidade de absorver luz na região do visível 

(BANAT et al.,1996). Alguns dos mais empregados são os azo e antraquinonas (RATTEE, 

1995) e também os complexados com metais. Os baseados em antraquinonas são os mais 

resistentes à degradação devido a sua estrutura aromática, que é responsável pela cor por 

longos períodos de tempo. Corantes básicos têm alto brilho, e, portanto grande intensidade, 

dificultando a descoloração, os baseados em metais complexos são extremamente 

carcinogênicos, como o cromo em sua forma natural (BANAT et al., 1996). Uma grande 

variedade destes corantes pode ser encontrada em efluentes reais. Sendo estimado que 9% 

da quantidade total (450.000 toneladas/ano) de corantes produzidos no mundo são 

descartados em efluentes têxteis. Estas perdas chegam a 50% para corantes reativos em 

algodão (PEREIRA et al., 2003). 

 
 O total de corantes consumidos pelas indústrias têxteis, na última década, excedeu 

107 kg/ano sendo 90% desse total aplicado sobre tecidos. Consequentemente, 
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aproximadamente 106 kg/ano de corantes são despejados em fluxos de água por essas 

indústrias (CHOY et al., 1999).  

 Os efluentes coloridos estão particularmente associados com alguns corantes azo 

reativos que são utilizados nas indústrias têxteis. Estes corantes representam 

aproximadamente 30% do total do mercado de corantes. As propriedades interessantes 

destes corantes incluem o fato que eles estabelecem um amplo alcance de tonalidades 

brilhantes (PEARCE et al., 2003). 

 
 Os corantes reativos são compostos que contém um ou dois grupos químicos 

capazes de formarem ligações covalentes entre um carbono ou fósforo de sua estrutura e 

um oxigênio, nitrogênio ou enxofre de uma hidroxila, amina ou mercaptana, 

respectivamente, do substrato. Estes corantes apresentam três problemas fundamentais 

durante o processo de tingimento: a reação do grupo eletrofílico do corante reativo com a 

água (hidrólise) compete com a reação de fixação (formação de ligação covalente entre o 

corante e o substrato têxtil), o corante hidrolisado não reage com a fibra; a afinidade dos 

corantes reativos deve ser ajustada às condições de aplicação; a solidez à lavagem dos 

corantes reativos depende da estabilidade da ligação corantes-fibras (BONAN et al., 2002). 

 
 Geralmente, os corantes reativos apresentam um grupo cromóforo também 

conhecido como azo, antraquinonas, nitro, etc. e grupos auxiliares que são responsáveis 

pela fixação à fibra têxtil. No entanto, o grupo mais representativo e largamente 

empregado pertence à família dos azo corantes segundo a Figura 2.2 e que se caracteriza 

por apresentar um ou mais grupamentos – N = N – ligados a grupamentos aromáticos (AL-

DEGS et al., 2000). Atualmente, mais de 50% dos corantes produzidos são utilizados na 

indústria têxtil (BISHOP, 1996). 
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Figura 2.2 – Fórmula estrutural do corante Remazol Black B (AL-DEGS, 2000). 

 

2.4 – Corantes têxteis: aspectos toxicológicos e questão ambiental 

 

 Muitos dos corantes são tóxicos e causam problemas ambientais, pois alteram a cor 

e a qualidade da água inibindo a penetração da luz solar e reduzindo a atividade 

fotossintética (SIVARAJ et al., 2001). O interesse no potencial poluidor que envolve os 

corantes têxteis é baseado principalmente no alto grau de toxicidade desses corantes, pois 

quase sempre são considerados carcinogênicos. Isso se deve, principalmente, porque esses 

compostos são formados por benzeno e outros compostos aromáticos, estes podem ser 
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biotransformados pelo metabolismo microbiológico e gerarem subprodutos tóxicos e / ou 

carcinogênicos (CLARKE & ANLINKER, 1980).  

 
 Devido a sua estabilidade, os corantes azo reativos não são totalmente degradados 

pelo processo de tratamento de efluentes convencional. Os corantes são então liberados 

para o meio ambiente na forma de efluente colorido. Isto pode levar a um efeito crítico 

sobre organismos expostos devido à toxicidade dos corantes, coloração anormal e redução 

da fotossíntese. Além disso, a idéia comum de qualidade da água é bastante influenciada 

pela cor. A presença de cor não natural é esteticamente desagradável e tende a ser 

associada à contaminação (PEARCE et al., 2003). 

 
A descarga dos efluentes líquidos das indústrias têxteis contém uma grande carga 

de corantes e que se forem lançados aos rios, sem tratamento adequado, podem causar 

destruição da vida aquática. Além de causar poluição visível, os corantes têm a tendência 

de seqüestrar metais resultando na microtoxicidade dos peixes e outros organismos 

aquáticos (NASSAR & MAGDY, 1997), comprometendo desta forma a cadeia alimentar. 

 
Com todos esses problemas a respeito da toxicidade de corantes em corpos d’água, 

o maior desafio é sem sombra de dúvidas a sua remoção dos efluentes que faz com que a 

sociedade classifique a indústria têxtil como uma das principais causadoras de poluição das 

águas e que por permanecerem no meio ambiente, um controle rigoroso dos rejeitos desses 

efluentes é requerido pelas modernas legislações mundiais. Segundo a Resolução N° 

020/86 no artigo 21 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) não há padrão 

de emissão para a cor, existem apenas padrões de qualidade. Mas, conforme a Lei 

9.433/1997 regulamentada pelo Decreto N° 50.877 da Constituição Federal Brasileira, os 

efluentes industriais somente poderão ser lançados nas águas depois de tratados. 
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2.5 – Materiais utilizados como adsorventes na remoção de corantes têxteis 

 

 O carvão de origem mineral ou vegetal é uma matéria-prima básica de muitas 

aplicações nas mais diversas áreas da ciência e tecnologia. O carvão ativado é um tipo de 

material carbonoso poroso caracterizado por possuir uma grande área superficial interna 

que lhe confere a propriedade de alta adsorção. Estas características atribuem ao carvão 

ativado a propriedade de adsorver moléculas tanto da fase líquida como da fase gasosa 

(BANSAL, 1988; JANKOWSKA, 1991). 

 
 Carvão ativado (pó ou granular) é um excelente adsorvente utilizado para purificar, 

desintoxicar, desodorizar, filtrar, descolorir, declorificar, remover ou modificar sabor e 

concentração de uma infinidade de materiais líquidos e gasosos (BRUNNER, 1980; 

GONZÁLES, 1995). No caso do carvão ativado granular (GAC), uma quantidade 

considerável de poros mostra ser uma passagem e a extensão do macroporo determina a 

taxa de transferência de massa adequada para aplicação. Fibras de carvão ativado (ACF) 

constitui um novo grupo de adsorventes carbonados, eles são caracterizados por diâmetro 

de fibra pequeno (na ordem de 10µm) e taxa de transferência de massa alta; elas 

apresentam vantagens sobre o carvão ativado granular e carvão ativado em pó, e podem 

encontrar uma área extensa de aplicação para tratamentos (KUTICS & SUZUKI, 1992). 

 
 A remoção de corantes de efluentes líquidos de forma econômica permanece um 

problema importante embora vários sistemas usando técnicas de adsorção tenham sido 

investigados. Carvão ativado, que é predominantemente usado na adsorção de poluentes e 

tem custo elevado tem sido grande fonte de pesquisa no estudo de adsorção de corantes 

têxteis devido a sua propriedade na remoção de cores do efluente (NASSAR et al., 1995; 

NASSAR & MAGDY, 1997), influenciando muitos trabalhos que utilizaram adsorventes 
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de baixo custo como sílica gel, pedaços de lã, materiais argilosos com sucesso na remoção 

de cor e metais (EL-GEUNDI, 1997; SINGH, 1994). PERUCH & MOREIRA (1997) 

estudaram a adsorção dos corantes têxteis amarelos do grupo monoclorotriazina e 

diclorotriazina sobre carvão ativado, que mostrou ser um bom adsorvente, e observaram 

que o corante diclorotriazina amarelo é adsorvido mais rapidamente e em maior extensão 

que a monoclorotriazina. AL-DEGS et al. (2000) estudaram a adsorção de três corantes 

reativos sobre o carvão ativado Filtrasorb 400 e atribuiu uma alta capacidade de adsorção 

deste material durante o processo mostrando uma abordagem inovadora para investigar a 

adsorção destes corantes através da modificação da superfície química do carvão e 

caracterização de um modelo resultante procurando por funções apropriadas para cada tipo 

de corante. Existe ainda uma vasta pesquisa no desenvolvimento de novos adsorventes, 

aplicados à remoção de corantes têxteis, pode-se referenciar os esforços de LIN (1993) que 

utilizou diatomita, alumina ativada, peneiras moleculares e serragem de madeira na 

adsorção do corante Red 60. ZANOTTA et al. (2000) também realizaram um estudo com 

alumina ativada e carvão ativado na remoção dos corantes monoclorotriazina amarelo e 

monoclorotriazina vermelho por adsorção, os adsorventes utilizados mostraram-se 

adequados para a remoção de corantes de soluções aquosas em coluna recheada, sendo que 

a alumina apresentou resultado superior em relação ao carvão ativado granular. MCKAY 

et al. (1981) utilizaram partículas de turfa na adsorção em batelada do corante Astrazone 

Blue 69. MCKAY et al. (1982) utilizaram a quitina para adsorver os corantes Acid Blue 25 

e Blue 158, Mordant Yellow 5 e Direct Red 84. YOSHIDA et al. (1991) estudaram o 

equilíbrio de adsorção com os corantes Direct e Acid Blue em quitosana. 

RAMAKRISHNA & VIRARAGHAVAN (1997) utilizaram a bentonita, escórias de aço e 

pena de aves para adsorver os corantes Acid Blue 29 Basic Blue 9 e Red 1. ASFOUR et al. 

(1985) realizaram um estudo comparativo da capacidade de adsorção do corante Astrazone 
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Blue 69 sobre carvão ativado e pedaços de madeira, ASFOUR et al. (1985) estudaram a 

adsorção deste mesmo corante sobre serragem de madeira. PERUCH & MOREIRA (1997) 

estudaram a adsorção dos corantes amarelos do grupo monoclorotriazina e diclorotriazina 

sobre alumina que mostrou ser um excelente adsorvente com adsorção física, a adsorção de 

diclorotriazina amarelo ocorre em maior extensão que a monoclorotriazina. NASSAR & 

MAGDY (1997) realizaram um estudo comparativo entre palhas de palmeira e carvão 

ativado na adsorção os corantes básicos Yellow 21, Red 22 e Blue 3. KIMURA et al. 

(2000) utilizaram microesferas de quitosana reticuladas na adsorção do corante Remazol 

Brilliant Orange 3R (Reativo Laranja 16) com variação do pH, foi observado que as 

microesferas de quitosana em pH ácido foram mais efetivas na adsorção do que em pH 

alcalino. Este novo suporte adsorvente pode ser empregado em processos de adsorção 

estáticos e dinâmicos, possui grande estabilidade em meio ácido e, neste caso pode ser 

utilizado na remoção de corantes de efluentes têxteis ácidos ou alcalinos. FELIX et al. 

(2000) estudaram a adsorção de corantes reativos (Turquesa Drimarem K-2B, Azul 

Marinho Levafix EBNA e Procion Laranja H-ER) pela floculação da quitosana, os 

resultados sugerem estudos com outros efluentes para verificar a possibilidade do uso deste 

polieletrólito catiônico na remoção da cor de efluentes industriais têxteis. FURLAN et al. 

(2000) utilizaram o biopolímero quitosana na adsorção do corante C. I Amarelo Reativo 

135 e concluíram que a capacidade máxima de adsorção depende da temperatura, o 

mecanismo de adsorção ocorre por adsorção física, em pH alcalino a adsorção física 

diminui. SOUZA et al. (2000) estudaram a clarificação de efluentes da indústria têxtil 

utilizando vermiculita ativada como adsorvente e concluíram que as trocas iônicas mais 

eficazes foram realizadas com soluções aquosas de HCl 1M, a 25º C ocorreram as 

melhores remoções de carbono orgânico total dando indício de adsorção física, a 

vermiculita ativada mostrou ser um bom agente adsorvente alternativo, pois quando 
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comparado com o carvão ativado apresenta a mesma eficiência. FINCATO et al. (2000) 

estudaram a remoção do corante Rodamina B de efluentes de tingimento de ágatas por 

adsorção na biomassa do macrófito aquático Salvinia sp. e concluíram que a biomassa seca 

do macrófito aquático Salvinia sp. remove eficientemente a cor rosa-avermelhada 

produzida pela Rodamina B. MOREIRA et al. (2000) estudaram as isotermas de adsorção 

dos corantes reativos monoclorotriazina vermelha e monoclorotriazina amarela, os 

resultados mostraram que as isotermas de adsorção foram favoráveis, sendo que a adsorção 

da monoclorotriazina vermelha ocorreu em maior extensão do que a do corante 

monoclorotriazina amarela para o mesmo adsorvente, o processo é exotérmico e físico, o 

carvão mineral utilizado ativado por pirólise demonstrou ser um ótimo adsorvente mesmo 

comparado ao carvão ativado comercial. BONAN et al. (2002) estudaram a remoção do 

corante reativo Remazol Vermelho RG utilizando a serragem (pó-de-serra) e o carvão ativo 

obtido da casca de coco. SIVARAJ et al. (2000) utilizaram a casca da laranja como 

adsorvente para a remoção do corante Acid Violet 17. MORAIS et al. (1999) estudaram a 

remoção de corantes reativos por adsorção sobre a casca de eucalipto. KHATTRI & 

SINGH (1999) utilizaram o bagaço de cana-de-açúcar na adsorção de corantes reativos de 

efluentes têxteis. Todos esses materiais adsorventes aparecem como alternativas ao carvão 

ativado que é amplamente utilizado e pesquisado na adsorção dos corantes têxteis. 

 

2.6 – Processos de tratamento de efluentes têxteis 

 

  Nos últimos anos, a remoção de cor de efluentes têxteis tem sido objeto de grande 

atenção, não somente pela sua toxicidade, mas também pelo seu aspecto visual (RIBEIRO 

et al., 2002). 
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 Os padrões para qualidade dos despejos de efluentes industriais estão cada vez mais 

rigorosos em todo o mundo. As pesquisas e desenvolvimentos dos processos de 

tratamentos de efluentes têxteis têm levado os pesquisadores a estudos para o 

aprimoramento dos métodos físico-químicos como adsorção, coagulação / floculação, 

filtração por membrana e oxidação química. Os processos de degradação, como a 

eletroquímica, a fotoquímica e a biodegradação, não são efetivamente aplicados (ZANONI 

& CARNEIRO, 2001). Alguns destes processos de tratamento estão resumidos, a seguir, 

na Tabela 2.2 com suas vantagens e desvantagens. 

 

Tabela 2.2 – Tecnologias de tratamento para remoção de cor envolvendo processos 

químicos e/ou físicos ( PEARCE et al., 2003). 

Métodos químicos e/ou 

físicos 

Vantagens Desvantagens 

Oxidação Processo rápido Alto custo de energia e 

formação de produtos 

Adsorção Boa remoção de corantes Requer regeneração ou 

recolhimento do adsorvente 

Técnica de membrana Remoção de todos os tipos 

de corantes 

Produção de lodo 

concentrado 

Coagulação / floculação Economicamente viável Alta produção de lodo 

 

 A utilização do processo de separação por membranas tem sido atualmente 

empregado em tratamento de águas industriais e municipais. Este processo apresenta uma 

série de vantagens, que são: economia de energia, seletividade, separação de termo-lábeis e 
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simplicidade de operação, as quais permitem competir com técnicas clássicas de separação. 

Por outro lado existem as desvantagens, são elas: taxas de fluxo baixas e o tempo de vida 

útil das membranas que é bastante limitado (HABERT et al., 1997). 

 
 As principais preocupações dos órgãos de controle ambiental são as substâncias que 

passam pelo tratamento biológico e causam danos aos corpos receptores. Os tratamentos 

adotados pelas indústrias têxteis que operam por meios de processos físico-químicos, 

seguidos de tratamentos biológicos via lodo ativado, embora obtenham uma eficiência 

relativamente alta na remoção de cor (cerca de 80%), apresentam como inconveniente a 

geração do lodo, que ainda é considerado crítico do ponto de vista ambiental, haja vista o 

teor de corantes adsorvidos (KUNZ et al., 2002). Então, a pesquisa científica tem sido 

direcionada para outros métodos e procedimentos de remoção de cor que poderão 

combinar eficiência com baixo custo (MORAIS et al., 1999). 

 
 Os processos que envolvem a adsorção no tratamento de efluentes têxteis são bem 

mais eficazes que os métodos convencionais. É das técnicas físico-químicas mais utilizadas 

visando a descoloração. Sendo um método de custos relativamente moderados em relação 

as novas técnicas pesquisadas (LIN & PENG, 1996), tendo como vantagem menor tempo 

de processamento e poucas variáveis a serem controladas (BANAT et al., 1996). 

 
 A adsorção é uma operação de transferência de massa do tipo fluido-sólido na qual 

se explora a habilidade de certos sólidos em concentrar na sua superfície determinadas 

substâncias existentes em soluções líquidas ou gasosas, o que permite separá-las dos 

demais componentes dessas soluções. Os adsorventes são geralmente sólidos porosos com 

área interna altamente desenvolvida, propiciando assim o fenômeno da adsorção. A 

adsorção física ou de van der Waals é um processo rápido que pode ser invertido com 
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facilidade e decorre da ação de forças de atração intermoleculares fracas entre o adsorvente 

e as moléculas adsorvidas. Em virtude da pequena energia envolvida neste tipo de 

adsorção, o equilíbrio entre as moléculas do adsorbato e da fase fluida também é atingido 

rapidamente; é um processo que ocorre, de forma significativa, a baixas temperaturas e 

sem transferência de elétrons. Já a adsorção ativada, ou quimissorção, resulta de uma 

interação muito mais intensa entre a substância adsorvida e o sólido adsorvente, pode ser 

lenta e irreversível; é um processo possível em ampla variação de temperatura e com 

transferência de elétrons levando à formação de ligação química entre o adsorbato e a 

superfície. 

 
 Há dois modos de aplicação do adsorvente que podem ser utilizados para sistemas 

líquidos em escala industrial. No primeiro, a percolação, o adsorvente granular é mantido 

fixo sob a forma de um leito poroso através do qual o líquido a tratar sobe ou desce. O 

segundo método é a filtração de contato, que consiste em dispersar o adsorvente finamente 

dividido no líquido a tratar, promovendo simultaneamente uma agitação intensa da 

suspensão, após o que o adsorvente é filtrado. Mas, para o adsorvente ser comercialmente 

importante deve reunir uma série de características favoráveis de eficiência, como 

resistência mecânica, perda de carga, baixo custo, aglomeração, inércia química e 

densidade, porém a propriedade mais importante é a área interfacial (área externa mais área 

dos poros). 

 

2.7 – Alguns resultados encontrados na literatura sobre adsorção de corantes 

 

 As Tabelas 2.3 e 2.4 apresentam alguns resultados da literatura segundo LEAL 

(2003), comparando vários adsorventes utilizados no processo de adsorção de corantes da 

industria têxteis, observando um aumento do valor da capacidade de adsorção do carvão 
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comercial, e diversos adsorventes do tipo produtos naturais, tanto para o corante Remazol 

Black B quanto para outros corantes utilizados. 

 

Tabela 2.3 – Resultados encontrados na literatura de parâmetros de adsorção de corantes 

em carvão comercial (LEAL, 2003). 

 
Adsorvente q (mg/g) t (min) Corante Referência 

Carvão comercial 1111 - Remazol Black B AL-DEGS et al. 

(2000) 

Carvão comercial 434 - Remazol Golden 

Yellow 

AL-DEGS et al. 

(2000) 

Carvão comercial 400 - Remazol Red AL-DEGS et al. 

(2000) 
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Tabela 2.4 – Resultados encontrados na literatura de parâmetros de adsorção de corantes 

em diversos adsorventes (LEAL, 2003). 

 
Adsorvente q (mg/g) t (min) Corante Referência 

Carvão de casca 

de eucalipto 

90 - Remazol Black B MORAIS, L. C.et 

al. (1999) 

Carvão de casca 

de coco 

11,04 <400 Remazol Vermelho 

RG 

BONAN, A. A. et 

al. (2002) 

Serragem 2,19 400 Remazol Vermelho 

RG 

BONAN, A. A. et 

al. (2002) 

Microesferas de 

quitosana 

30,4 (pH 2,0) 

5,69 (pH 9,5) 

480 Remazol Brilliant 

Orange 3R 

KIMURA I. Y. et 

al. (2000) 

Alumina 20,48 55 Monoclorotriazina 

Amarelo 

ZANOTTA, P. A. 

et al. (2000) 

Salvinia sp 133 360 Rodamina B FINCATO, et al. 

(2000) 

Mesocarpo de 

coco verde 

2,93 90 Remazol Black B LEAL, C. C. A. 

(2003) 

Carvão 0,68 20 Monoclorotriazina 

Amarelo 

ZANOTTA, P. A. 

et al.(2000) 

Carvão 0,38 25 Monoclorotriazina 

Vermelho 

ZANOTTA, P. A. 

et al. (2000) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELAGEM CINÉTICA  
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3 – MODELAGEM DOS PROCESSOS DE ADSORÇÃO 

  
 A dinâmica do processo de adsorção pode ser interpretada segundo o mecanismo 

difusional ou ainda a partir de um tratamento cinético. Estas duas interpretações devem 

conduzir bem evidentemente a velocidades iguais para o processo.  

 
O processo de fixação do adsortivo à superfície do adsorvente pode ser decomposto em 

etapas elementares sucessivas, cada uma destas etapas podendo controlar o fenômeno global 

dentro das condições dadas. 

 
Considerando uma partícula de adsorvente que foi suposta porosa colocada no seio do 

fluido, a adsorção do soluto sobre o adsorvente necessita de: 

a) Transporte do seio da fase fluida até a vizinha imediata da superfície externa do 

adsorvente.  Esta transferência resulta de um processo de difusão molecular que ocorre 

dentro da fase fluida ao exterior da partícula; 

b) Transferência do exterior da partícula ao interior dos poros. Esta etapa resulta igualmente 

de um processo de difusão que pode ser revelado da junção de outros fenômenos (efeito 

Knudsen por exemplo). Esta difusão ocorre na fase fluida mais ao interior dos poros do 

sólido; 

c) Adsorção propriamente dita, é a fixação na superfície do adsorvente (parede dos poros). 

Esta etapa é muito rápida e não influencia sobre o processo global; 

d) Transferência sobre a superfície dela mesma, na fase adsorvida, das regiões de 

concentrações elevadas até a região de fraca concentração. Este processo é uma migração na 

superfície.  
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 É importante o desenvolvimento de modelos que possam descrever e prever o 

comportamento do processo estudado, a fim de que sejam determinados os parâmetros 

necessários para obter as condições de operação do sistema.  

3. 1 - Isotermas de Adsorção 

 
Enquanto o processo de adsorção acontece, ocorre uma distribuição do adsortivo, entre 

as duas fases, que pode ser medida em função da concentração e natureza do soluto, natureza 

da solução, entre outros. A isoterma de adsorção é a maneira pela qual se expressa a 

quantidade de soluto adsorvido por unidade de massa do adsorvente (X/W), como função da 

concentração de soluto remanescente na solução no equilíbrio (C). Normalmente, a quantidade 

de material adsorvido para a massa unitária de adsorvente aumenta com o aumento da 

concentração, embora não diretamente.  

 
A isoterma de adsorção é a relação de equilíbrio entre a concentração na fase do fluido 

e a concentração nas partículas do adsorvente a uma dada temperatura. Para gases, a 

concentração é usualmente dada em porcentagem de mol ou como uma pressão parcial. Para 

líquidos, a concentração é freqüentemente expressa em unidades de massa, tal como partes por 

milhão. A concentração do adsorbato no sólido é dada como massa adsorvida por unidade de 

massa do adsorvente original. A isoterma linear passa através da origem e a quantidade 

adsorvida é proporcional à concentração no fluido. As isotermas que são convexas para cima 

são chamadas favoráveis porque uma carga de sólido relativamente alta pode ser obtida em 

baixa concentração no fluido. Por exemplo, a isoterma de Langmuir, X/W=bKC/(1+KC), onde 

W é a carga de adsorbato, C é a concentração no fluido, e b e K são constantes, é do tipo 
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favorável, quando KC>>1 a isoterma é fortemente favorável, e quando KC<<1 a isoterma é 

quase linear. Assim, a isoterma de Langmuir, que tem uma simples base teórica não se mostra 

como um bom ajuste para muitos sistemas de adsorção física. A equação de Freundlich, 

X/W=KC1/m, onde m<1, é um melhor ajuste principalmente para adsorção de líquidos 

(MCCABE et. al, 1985). 

 
Uma das técnicas mais utilizadas para determinação do equilíbrio de adsorção em fase 

líquida é o método do banho finito, que calcula a quantidade adsorvida por meio de um 

balanço de massa na fase líquida que deve estar numa quantidade suficiente para ser 

amostrada. Em processos industriais que utilizam fase líquida, o sistema opera com o 

adsorvente saturado ou muito próximo da capacidade de saturação do adsorvente (RUTHVEN 

& GODDARD, 1986). 

 
As funções mais utilizadas para descrever o comportamento de uma isoterma são: 

Langmuir; Freundlich (aplicável à adsorção química e física); Brunauer-Emmet-Teller, BET, 

(aplicável à adsorção física multicamada). 
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3.1.1 - Modelo de Langmuir 

 
A isoterma de Langmuir considera a superfície homogênea com pouca interação entre 

as moléculas adsorvidas (adsorbato). Ela é caracterizada por uma aproximação monotônica a 

uma quantidade limite de adsorção, e que se presume corresponder à formação de uma 

monocamada. Este é o comportamento esperado para a quimissorção. 

 
Para a determinação da isoterma de Langmuir, assume-se que a energia de adsorção se 

mantém uniforme na superfície e que a adsorção ocorre em uma camada simples. O modelo 

das isotermas de Langmuir está baseado nas seguintes hipóteses (KIRK & OTHMER, 1994): 

− As moléculas são adsorvidas em pontos discretos da superfície que são chamados de “sítios 

de adsorção”; 

− Cada ponto pode ter apenas uma molécula de adsorbato; 

− Não há interação entre moléculas adsorvidas em pontos vizinhos, sendo a adsorção 

localizada e ocorrendo através de colisão de moléculas com sítios vazios; 

− A adsorção máxima corresponde a uma monocamada saturada de moléculas do adsortivo à 

superfície do adsorvente; 

− A energia de adsorção é constante (energia do adsorvido é a mesma em qualquer ponto da 

superfície e independente da presença de moléculas adsorvidas na vizinhança), sendo todos 

os pontos equivalentes energeticamente; 

− Não há transmigração de adsorbato no plano da superfície. 
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A isoterma de Langmuir pode ser expressa da seguinte forma: 

)( Cb
qq m

+
=                               (3.1)

Sendo, q: a capacidade de adsorção no equilíbrio; C=concentração de soluto (equilíbrio); 

qm=constante de saturação da monocamada, em mg/grama; b=kads/kd é a constante de 

equilíbrio de adsorção. 

 
A equação da Isoterma de Langmuir, já linearizada: 

 
mm qCbqq

1111 +







=  (3.2)

A eficiente utilização de um adsorvente requer que as condições de operação sejam tais 

que pelo menos faça o uso completo da capacidade de equilíbrio, caso não seja possível 

utilizar o total da capacidade limite. 

3.1.2 - Modelo de Freundlich 

 
A isoterma de Freundlich corresponde a uma distribuição exponencial de calores de 

adsorção. Os sistemas reais podem ser representados por este tipo de isoterma que pode ser 

expressa por: 

q= KeqC1/n  

ou 

Log q = (1/n) log C + log Keq 

(3.3)

(3.4)
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Sendo que q e C têm os mesmos significados já definidos para a isoterma de Langmuir e Keq 

e n são constantes que dependem de diversos fatores experimentais e se relacionam 

respectivamente com a distribuição da capacidade de adsorção dos sítios ativos e a do 

adsorvente (CAVALCANTE JR., 1998). 

 

3.1.3 – Modelo de BET (Brunauer, Emmett e Teller) 

 
Brunauer et al. (1938) desenvolveram um modelo com o objetivo de descrever 

quantitativamente a adsorção física de vapores sobre sólidos, considerando a ocorrência de 

multicamadas (observado em adsorventes macroporosos) com as seguintes suposições: 

� Cada molécula da primeira camada oferece um sítio para as camadas subseqüentes; 

� As moléculas da segunda camada em diante, que se encontram em contato com outras 

moléculas, comportam-se essencialmente como líquido saturado; 

� A entalpia da primeira camada é a entalpia de adsorção; 

� A entalpia das camadas subseqüentes é considerada igual a própria entalpia de vaporização 

de adsorbato. 

O modelo BET é representado pela Equação (3.5): 

               









+−






 −

=

sss

s

m

p
bp

p
p

p
p

p
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q
q
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)(
                                                           (3.5)

 

Sendo que qm representa a cobertura da primeira camada e ps é a pressão de saturação do 

adsorbato na temperatura do sistema (CAVALCANTE JR., 1998). 
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3.2 - Modelo de Langmuir-Freundlich 

 
Esse modelo une a equação de Langmuir com o modelo de potência de Freundlich, 

para tentar representar da melhor forma os dados experimentais.  

 
A interação contaminante/adsorvente pode ser descrita pela equação abaixo: 

 

A  +  S �  AS 

  

Temos que: 

� Taxa de adsorção: kads Cd (1-θ)                   (3.6) 

� Taxa de dessorção: kd θ         (3.7) 

No equilíbrio, 

dd

d

ads bCC
k
k ==

−θ
θ

1
 (3.8)

Então: 

d

d

m bC
bC

q
q

+
==

1
θ  (3.9)

Sendo C é a concentração do adsorbato (mg/L), b=kads/kd é a constante de equilíbrio de 

adsorção, θ é a fração de cobertura, q é a capacidade de adsorção do sorbato(mg/g), qm(mg/g) 

é o limite de saturação da monocamada e d é uma constante do modelo. A Equação (3.9) pode 

ser re-arranjada de modo a fornecer a seguinte Equação: 

d

d
m

Cb

Cq
q

+
=

1
                                                                                                                        (3.10) 

kads

kd 
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d
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111                                                                                            (3.11) 

Linearizando a equação de equilíbrio, obtém-se: 

m
d

m qCbqq
1111 +








=                                                                                                            (3.12) 

 Então plotando o gráfico de 1/q versus 1/C, obteremos o valor de 1/qm e o valor de b/qm 

será dado pela inclinação da curva. 

 

3.3 - Modelagem com base na isoterma de adsorção de Langmuir 

 
O modelo de Langmuir será aplicado nessa proposta de trabalho para correlacionar os 

dados de equilíbrio de adsorção. Essa isoterma considera a adsorção da espécie de interesse 

em sítios livres que não estejam ocupados por algum outro íon, 

 

A  + 

  

•  Taxa de adsorção: kads C (qm-q)                

•  Taxa de dessorção: kdq    

No equilíbrio tem-se que: 

kads C (qm – q) = kd q 

Define-se, KL = kd/kads e b = Keq = ka

KL  o inverso de b.  
kads
 S �  AS 

                                                                     (3.13) 

               (3.14) 

                                                             (3.15)

ds/kd sendo b constante de equilíbrio de reação e 

kd 
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Reformulando-se equação (3.15) tem-se: 

q = 
1+bC

Cbqm =
L

m

KC
Cq

+
                                                           (3.16) 

Sendo: 

C a concentração da espécie na  fase  líquida,  qm  a  concentração  da  espécie  na  fase  sólida,  

qm – q a concentração residual de sítios livres durante o processo de adsorção, qm a máxima 

concentração do corante adsorvido pelo adsorvente, b é a afinidade entre o adsorvente e o 

adsorbato representando o inverso da constante de equilíbrio, KL a constante de equilíbrio de 

Langmuir. 

 
 Quanto menor o valor de KL ou maior o valor de b maior será a afinidade do 

adsorvente em relação ao corante “Remazol Black B”, e quanto maior qm maior será a 

capacidade de retenção do adsorvente em relação ao corante. 

 

3.4 – Cinética de adsorção de Langmuir para a remoção do corante Remazol Black B 

 
Desenvolveu-se o modelo cinético considerando o processo de adsorção com a 

remoção de corante da mistura sintética. Propõe-se como modelo cinético de adsorção de 

Langmuir, a expressão da taxa de remoção do corante Remazol Black B, como: 

rS = kads Cn (qm – q) – kdq (Co – C)n  (3.17)
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Em que: 

C (mg/L): concentração residual de corante na fase líquida; 

q (mg/g) : quantidade de corante adsorvida na fase sólida; 

qm (mg/g) : quantidade máxima de corante adsorvida na fase sólida; 

Co (mg/L): concentração máxima de sítios de ligação trocáveis o que representa a 

concentração residual na fase sólida das espécies previamente ligada ao adsorvente; 

Co – C (mg/L): concentração na fase líquida da espécie previamente ligada ao adsorvente. 

 

Efetuando-se um balanço de massa para o corante Remazol Black B na fase líquida 

tem-se: 

Mads rS =  − VL 
dt
dC  (3.18)

Sendo, Mads a massa do adsorvente (g); VL o volume da solução (L); rs é a velocidade de 

adsorção (mg.min-1g-1). 

  
 A avaliação cinética da interação corante Remazol Black B/adsorvente, operada num 

sistema em batelada, considerou os efeitos da adsorção representados pelas equações (3.19) e 

(3.21), seguindo o modelo de Langmuir. 

 

− ( )











−−= n

eq

n
mn

m

ads q
K

qqC
q
k

dt
dq 1  (3.19)

 

Onde, q é a quantidade de corante removida pontualmente, dada por: 
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( )
L

ads

V
M

CCq −= 0  (3.20)

 

dt
dqM

dt
dCV adssol =−  (3.21)

 

 Um modelo cinético de adsorção foi proposto, a expressão da taxa de remoção do 

corante Remazol Black B na solução, está representada a seguir, na equação (3.22): 
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4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo descreve as características dos materiais e equipamentos utilizados 

nos procedimentos experimentais, como também os métodos aplicados, visando a 

remoção de corantes em efluentes têxteis através do tratamento por adsorção com o 

carvão ativado e o bagaço da cana-de-açúcar em reator batelada, realizando um estudo 

comparativo nas mesmas condições. 

 

4.1 – Materiais e equipamentos 

 

Os experimentos de adsorção em batelada foram realizados num reator em vidro 

(pyrex) de 1L de capacidade (Figura 4.1), equipado de agitador mecânico, trabalhando a 

uma velocidade de agitação constante de 300rpm. Todos os experimentos foram 

realizados a temperatura de 30°C e pressão atmosférica. 

 

O corante utilizado como adsorbato foi o Remazol Black B cuja estrutura 

molecular é apresentada na Figura 2.2, capítulo 2. O carvão ativado utilizado foi obtido 

da Universidade de Nancy/França, cujas características físicas estão na Tabela 4.1, e o 

bagaço da cana-de-açúcar foi obtido de usinas de açúcar da nossa região. Os reagentes e 

equipamentos utilizados no processo de adsorção em reator batelada são apresentados, a 

seguir, nas Tabelas 4.2 e 4.3. 
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Tabela 4.1 – Características físicas do adsorvente carvão ativado para a faixa de 

0,84mm-1,68mm. 

dp médio, mm 0,84mm-1,68mm 

Área BET, m2/g ----- 

M. específica (g/cm3) 1,283 

Processo de ativação Vapor 

 

 

Tabela 4.2 – Reagentes utilizados. 

REAGENTE PROCEDÊNCIA 

Fosfato de potássio monobásico VETEC – Química Fina Ltda. 

Fosfato de sódio bibásico VETEC – Química Fina Ltda. 

Solução de ácido sulfúrico para controlar o pH H2SO4  - VETEC 

 

Tabela 4.3 – Equipamentos utilizados. 

EQUIPAMENTO MARCA 

Balança digital SCIENTECH, com precisão 10-4 

Peneiras  Tyler (ASTM) 

Chapa de aquecimento FANEM 

Estufa de secagem e esterilização FANEM, modelo 315 SE 

Medidor de pH PROCYON, modelo 310 

Espectrofotômetro FEMTO - 435 
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Figura 4.1 – Reator mecanicamente agitado 

1. Reator; 2. Agitador; 3. Filtro; 4. Bomba; 5. Ponto de coleta; 6. Seringa de coleta. 
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4.2 – Métodos 

 
4.2.1 – Preparação dos adsorventes carvão ativado e bagaço de cana-de-açúcar 

  
O carvão ativado foi lavado com água destilada quente, seco em estufa a 100°C por 

24 horas e classificado numa série de peneiras Tyler com grãos de 0,84mm-1,68mm. 

 
O bagaço de cana-de-açúcar foi primeiro triturado num moinho de facas, lavado com 

água destilada quente, seco à temperatura de 30°C e também classificado numa série de 

peneiras Tyler de 0,84mm-1,68mm. 

 

4.2.2 – Métodos analíticos 

 
Foram preparadas soluções do corante reativo e suas concentrações foram 

determinadas através de espectroscopia UV-visível. Determinou-se o comprimento de onda 

máximo (λmáx.) para o corante Remazol Black B 597nm. Como a absorbância segue a lei de 

Lambert-Beer, foi possível se obter previamente uma curva de calibração de absorbância 

versus concentração.  

 
 Foram realizados experimentos de adsorção para determinar a massa ideal, que 

consistiu em colocar cada adsorvente, variando suas massas 1g-7g, em contato com soluções 

de corante 10ppm à temperatura de 30°C durante 60 minutos sob agitação mecânica. 

Durante este período foram retiradas alíquotas do reator batelada e analisadas no 

espectrofotômetro para se verificar a variação na concentração da solução. Após o estudo da 

massa ideal, foram realizados experimentos variando, desta vez, o pH em 4,0, 5,6 e 7,2. 
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4.2.3 – Estudo cinético da adsorção do corante Remazol Black B em reator 

batelada 

 
 Para este experimento, a massa ideal de cada adsorvente foi obtida a partir dos 

resultados do estudo anterior. O estudo cinético consistiu em colocar 0,7 L de solução de 

corante 5mg/L-50mg/L, mantendo-se o pH 5,6 da solução tampão fosfato 0,5M de H2SO4, à 

temperatura de 30°C e sob agitação mecânica, em contato com a massa ideal de cada 

adsorvente (7g); em intervalos de tempo previamente definidos foram retiradas alíquotas do 

reator. As concentrações residuais de corante dessas alíquotas foram determinadas por 

espectrofotometria de adsorção molecular na região UV-visível em um equipamento 

FEMTO-435 no comprimento de onda 597nm (adsorção máxima do corante).  

 

4.2.4 – Estudo de equilíbrio da adsorção do corante Remazol Black B em reator 

batelada 

 
 As isotermas de equilíbrio de adsorção para os adsorventes carvão ativado e bagaço 

de cana-de-açúcar foram obtidas utilizando-se experimentos em reator batelada de 0,7 L 

através da adsorção do corante a diferentes concentrações iniciais que variaram de 5mg/L a 

50mg/L e massa ideal de cada adsorvente (7g), mantendo-se o pH 5,6 com solução tampão 

fosfato 0,5 M de H2SO4, à temperatura de 30ºC e sob agitação mecânica. Após o tempo de 

equilíbrio determinado precedentemente no estudo cinético, foram retiradas alíquotas do 

reator e as concentrações residuais de corante foram determinadas no espectrofotômetro 

FEMTO-435 no comprimento de onda 597nm. Os parâmetros do modelo de Langmuir 

foram ajustados de modo a representar o comportamento do processo adsortivo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                          

 

  
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



Dissertação de Mestrado – Resultados e Discussão 
 

40

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos das análises do processo de 

remoção do corante Remazol Black B através do estudo cinético e do estudo de equilíbrio 

de adsorção utilizando os adsorventes bagaço de cana-de-açúcar e carvão ativado comercial 

fornecido pela Universidade de Nancy / França, cujas suas propriedade e características 

encontram-se apresentadas na Tabela 4.1. Os parâmetros associados à cinética e ao 

equilíbrio de adsorção foram quantificados através do modelo de Langmuir. 

 

5.1 – Efeito do adsorvente utilizado 

 Uma série de experimentos foi realizada para determinar as isotermas de adsorção 

dos sistemas estudados. Após agitação por cerca de 2 horas, quando a concentração da 

solução estava estabilizada, a quantidade de corante removida por unidade de massa era 

determinada. As formas das curvas, Figura 5.1, indicam que os resultados se ajustam a 

isoterma do tipo Langmuir (equação 5.1), embora a isoterma de Freundlich (equação 5.2) 

também possa ser ajustada com sucesso. 

 

CKeq
CKeqqq m
.
..

+
=

1
 (5.1)

 

nCKeqq /1.=  (5.2)

Na qual qm (mg/gads) e Keq (1/g) são os parâmetros de Langmuir, qm representa a 
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capacidade máxima de adsorção da monocamada, Keq constante de equilíbrio e C a 

concentração na fase líquida no equilíbrio (mg/L). 
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Figura 5.1 – Isotermas de adsorção de Remazol Black, a 30ºC sobre os dois adsorventes 

utilizados "bagaço de cana e carvão ativado". Condições operacionais: pH=5,6, VL=7L, 

dp=0,84mm-1,68mm, C0=5mg/L-50mg/L e N=300rpm. 

 

Os resultados de equilíbrio de adsorção do corante sobre os dois adsorventes, 

mostram que a eficiência do carvão é mais acentuada quando a concentração inicial do 

corante ultrapassa 10mg/L. 

 

5.2 – Efeito do tamanho da partícula 

 

 Os resultados cinéticos de adsorção do corante sobre granulometria diferentes das 

partículas do carvão ativado, quando comparados nas condições operacionais idênticas de 

pH, temperatura e velocidade de agitação, não apresentaram nenhum efeito pronunciado 
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para as duas faixas utilizadas, Figura 5.2. 
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Figura 5.2 – Efeito da granulometria das partículas de carvão na adsorção de Remazol 

Black, a 30ºC sobre carvão ativado de diversos tamanhos de partículas. Condições 

operacionais: pH=5,6, VL=7L, dp=0,84mm-1,68mm, C0=5mg/L-50mg/L e N=300rpm. 

 
Então, esperávamos que devido a menor área superficial disponível, adsorção sobre 

as partículas de maior tamanho que o efeito seria restringido a dificuldade de acesso aos 

poros internos das partículas. Como não verificamos estes efeitos, passamos assim a 

trabalhar em uma faixa de tamanho de partículas entre 0,84mm-1,68mm.  

 

5.3 – Efeito da massa de adsorvente 

 
 Como pode ser observado nas Figuras 5.3 e 5.4, a massa de adsorvente 

desempenhou um papel importante no processo de adsorção, principalmente entre 5g e 7g, 
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sendo que a capacidade de adsorção foi sempre maior em 7g do que em 5g, independente 

do tipo de adsorvente utilizado, para as condições operacionais de pH=5,6, volume de 

solução de 0,7 L, T=30°C, granulometria de 0,84mm-1,68mm, concentrações iniciais que 

variam de 5mg/L-50mg/L e velocidade de agitação igual a 300rpm. 
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Figura 5.3 – Influência da Concentração de adsorção de corante Remazol Black B 

normalizada em função do tempo, sobre diversas massas de carvão ativado. 
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Figura 5.4 – Influência da Concentração de adsorção de corante Remazol Black B 

normalizada em função do tempo, sobre diversas massas de bagaço de cana. 

 

 Esta dependência da massa sugere uma competição dos íons e prótons do corante 
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pelos mesmos sítios de ligação. Este fato foi ainda mais acentuado uma vez que o valor do 

pH no meio era inferior a pH=5,6, porém devido as características do efluente gerado pelas 

indústrias têxteis que possui pH=5,6, os estudos da adsorção do corante Remazol Black B 

foram efetuados nestas condições de despejos industrial. 

 

5.4 – Efeito do pH na avaliação da capacidade de adsorção do carvão ativado e bagaço 

de cana-de-açúcar 

 

 A Tabela 5.1 apresenta a influência da protonação (pH) na adsorção do corante 

Remazol Black B, a 30ºC. Na condição de pH 4,0 os adsorventes bagaço de cana e carvão 

ativado apresentaram maior capacidade de adsorção utilizando-se uma concentração inicial 

de 10 mg/L como referência e uma massa fixa de adsorvente. 

 

TABELA 5.1 – Resultados dos experimentos para o bagaço de cana-de-açúcar e o carvão 

ativado. 

pH Mads (g) Bagaço 
q (mg/g) 

Carvão 
q (mg/g) 

4,0 7 0,3425 0,4736 

5,6 7 0,2491 0,4124 

7,2 7 0,1767 0,2216 

 

A Figura 5.5 apresenta o perfil da capacidade de adsorção com o tempo adsorvido, 

sob a superfície do bagaço da cana de açúcar, considerando soluções de corante em função 

do pH. Observou-se que a diminuição da protonação da solução de corante proporcionou 

uma menor capacidade de adsorção, a hipótese de formação de camadas de adsorção na 
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superfície do bagaço de cana pode ter sido um fator relevante para explicar a baixa 

capacidade de adsorção. 
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Figura 5.5 – Efeito do pH sobre a quantidade de corante adsorvido em função do tempo de 

adsorção, Mads=7g. 

 

 Apresenta-se na Figura 5.6 o efeito global da influência do pH na capacidade de 

adsorção do corante Remazol Black B na superfície do bagaço da cana de açúcar observa-

se que a condição de máxima adsorção situa-se em torno pH= 4,0.  
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Figura 5.6 – Efeito do pH sobre a quantidade de corante adsorvido por massa de adsorvente 

para o bagaço de cana-de-açúcar, Mads=7g. 

  

A Figura 5.7 apresenta o perfil da capacidade de adsorção com o tempo adsorvido, 

sob a superfície do carvão ativado, considerando soluções de corante em função do pH. 

Observa-se um comportamento semelhante com o do sistema bagaço de cana/ corante, que 

seguiu com o efeito da diminuição da protonação da solução de corante, que proporcionou 

uma menor capacidade de adsorção, a hipótese de formação de camadas de adsorção na 

superfície do carvão ativado ou saturação das superfícies com ocupação dos sítios ativos de 

adsorção pode ser uma explicação para a baixa capacidade de adsorção. 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado – Resultados e Discussão 
 

47

Carvão

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0 20 40 60

tempo (min)

q(
m

g/
g)

 

pH=7,2
pH=5,6
pH=4,0

 
Figura 5.7 – Efeito do pH sobre a quantidade de corante adsorvido em função do tempo de 

adsorção. 

 

 Apresenta-se na Figura 5.8 o efeito global da influência do pH na capacidade de 

adsorção do corante Remazol Black B na superfície do carvão ativado observa-se que a 

condição de máxima capacidade de adsorção situa-se em torno pH= 4,0, porém é bom 

ressaltar que a condição do despejo do efluente têxtil  é de pH=5,6 . 
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Figura 5.8 – Efeito do pH sobre a quantidade de corante adsorvido por massa de adsorvente 

para o carvão ativado, Mads=7g. 

 

5.5 – Cinética de adsorção do corante Remazol Black B 

 

 As curvas cinéticas obtidas durante os experimentos foram normalizadas e estão 

apresentadas nas Figuras 5.9 e 5.11. Os resultados mostram que quanto maior a 

concentração do corante menor o percentual de adsorção. Ocorrendo a saturação da 

superfície de ambos os adsorventes (Figuras 5.9 e 5.10),  de acordo com as suas condições 

operacionais, de pH=5,6, concentração inicial do corante, tipo de adsorvente e massa de 

adsorvente igual a 7g. 
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Figura 5.9 – Cinética de adsorção do corante Remazol Black B pelo adsorvente do bagaço 

de cana-de-açúcar. Condições operacionais: Mads=7g, pH=5,6, VL=7L, dp=0,84mm-

1,68mm, T=30°C e N=300rpm. 
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Figura 5.10 – Quantidade pontual de remoção do corante Remazol Black B em função do 

tempo. Cinética de adsorção do bagaço de cana de açúcar. Condições operacionais: 

Mads=7g, pH=5,6, VL=7L, dp=0,84mm-1,68mm, T=30°C e N=300rpm. 
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Figura 5.11 – Cinética de adsorção do corante Remazol Black B pelo adsorvente carvão 

ativado. Condições operacionais: Mads=7g, pH=5,6, VL=7L, dp=0,84mm-1,68mm, T=30°C 

e N=300rpm. 
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Figura 5.12 – Quantidade pontual de remoção do corante Remazol Black B em função do 

tempo. Cinética de adsorção do carvão ativado. Condições operacionais: Mads=7g, pH=5,6, 

VL=7L, dp=0,84mm-1,68mm, T=30°C e N=300rpm. 
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As Figuras 5.10 e 5.12 mostram o comportamento pontual da remoção do corante 

Remazol Black B para os dois adsorventes respectivamente. Observa-se que logo nos 

primeiros minutos ocorre uma máxima adsorção conforme o maior declive da curva 

cinética e que a partir de 30 minutos atingindo a concentração de equilíbrio e capacidades 

máximas de adsorção em torno dos 60 minutos. 

 

5.6 – Equilíbrio de adsorção 

 Durante a cinética de adsorção do corante Remazol Black B foram obtidos os 

resultados para a realização do estudo de equilíbrio de adsorção. 

 
 As isotermas obtidas para os adsorventes bagaço de cana-de-açúcar e carvão ativado 

estão representadas nas Figuras 5.13 e 5.14. 
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Figura 5.13 – Isoterma de equilíbrio de adsorção do corante Remazol Black B sobre o 

bagaço de cana-de-açúcar. 
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Figura 5.14 – Isoterma de equilíbrio de adsorção do corante Remazol Black B sobre o 

carvão ativado. 
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Existem diversos modelos para isotermas de equilíbrio, sendo o modelo de adsorção 

em monocamada de Langmuir, um dos mais utilizados para representar o comportamento 

na descrição do equilíbrio dos sistemas, corantes-adsorventes porosos mostrado na Equação 

5.1, abaixo.  

CKeq
CKeqqq m
.
..

+
=

1
 (5.1)

Os parâmetros do modelo de Langmuir na Equação 5.1, capacidade máxima de 

adsorção, qm, , e a constante de equilíbrio de adsorção, Keq, podem ser obtidos através de 

um ajuste não-linear ou até mesmo através de ajuste linear. No presente trabalho utilizou-se 

um ajuste linear para obter os parâmetros do modelo de isoterma de equilíbrio, conforme 

equacionamento abaixo: 

mqCq
1111 +







=
mKeq.q  

      (5.3)

 As Figuras 5.15 e 5.16 mostram os valores experimentais e ajustados ao modelo de 

Langmuir para os dois adsorventes utilizados na adsorção do corante Remazol Black B. 
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Figura 5.15 – Linearização do modelo de adsorção de Langmuir para o carvão ativado. 
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Figura 5.16 – Linearização do modelo de adsorção de Langmuir para o bagaço de cana. 

 

A equação 5.1 linearizada na forma apresentada na Equação 5.3 permitiu obter os 

dois parâmetros do modelo de Langmuir Keq e qm . A Figuras 5.15 e 5.16 acima ilustra a 

representação gráfica da Equação 5.3 com 1/q versus 1/C e a Tabela 5.3 apresenta os 
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parâmetros de Langmuir calculados. 

 
Tabela 5.2 – Valores dos parâmetros de adsorção 

Adsorvente pH Keq (L/g) qm(mg/g) 

Bagaço de Cana 5,6 0,058 1,098 

Carvão Ativado 5,6 0,109 1,176 

  

Nas condições de trabalho, pH 5,6, a capacidade de saturação (qm) do corante pelo 

adsorvente carvão ativado foi um pouco maior, do que para o bagaço de cana. Por outro 

lado, o valor obtido para a constante de equilíbrio apresentou-se duas (2 ) vezes maior para 

o carvão ativado. Confirmando que o bagaço de cana apresentou a mesma ordem de 

grandeza com relação as propriedades adsortivas, quando comparada com o carvão ativado 

utilizado neste trabalho. 

 

5.7 – Modelagem do processo de adsorção 

 

  A modelagem matemática do processo de adsorção foi elaborada baseada na 

hipótese de que o processo de adsorção ocorre através de uma reação do tipo de primeira 

ordem e que o efeito da resistência a transferência de massa é desprezível em todo o 

processo.  

( ) ( )











−−








−−−=

ads

L

eqads

L
m

mL

ads
ads M

VCC
KM

VCCqC
qV

MK
dt
dC

00
1

 

(5.3)
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Para o sistema corante-adsorvente foi aplicado o modelo de equilíbrio de adsorção 

do tipo Langmuir equação 5.1. Os valores encontrados foram utilizados para ajuste do 

modelo matemático baseado na solução numérica da equação 5.3 pelo método de 

integração do tipo Runge-Kutta de 4ª ordem, seguido de um método de otimização não 

linear com restrição nos parâmetros segundo Box, objetivando-se a minimização da função 

objetivo representada pelo somatório dos quadrados dos resíduos entre os valores 

calculados através do modelo proposto e os valores experimentais obtidos das 

concentrações do adsorbato nos processos de adsorção nos sistemas carvão 

ativado/Remazol Black B e bagaço de cana/Remazol Black B. Os resultados da modelagem 

matemática cuja função objetivo apresentou uma faixa 0,01-0,05 para o carvão ativado 

estão apresentadas nas Figuras 5.17 a 5.22; e para o bagaço de cana estão apresentadas nas 

Figuras 5.23 a 5.28.  
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Figura 5.17 – Comparação entre os valores experimentais e modelo cinético. Condições 

operacionais: C0=5mg/L, pH=5,6 e Mads=7g. 
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Figura 5.18 – Comparação entre os valores experimentais e modelo cinético. Condições 

operacionais: C0=10mg/L, pH=5,6 e Mads=7g.  
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Figura 5.19 – Comparação entre os valores experimentais e modelo cinético. Condições 

operacionais: C0=20mg/L, pH=5,6 e Mads=7g. 



Dissertação de Mestrado – Resultados e Discussão 
 

58

Carvão Ativado

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

0 15 30 45 60

tempo (min)

C
/C

0

Modelo
Experimental

 
Figura 5.20 – Comparação entre os valores experimentais e modelo cinético. Condições 

operacionais: C0=30mg/L, pH=5,6 e Mads=7g. 
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Figura 5.21 – Comparação entre os valores experimentais e modelo cinético. Condições 

operacionais: C0=40mg/L, pH=5,6 e Mads=7g. 
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Figura 5.22 – Comparação entre os valores experimentais e modelo cinético. Condições 

operacionais: C0=50mg/L, pH=5,6 e Mads=7g. 
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Figura 5.23 – Comparação entre os valores experimentais e modelo cinético. Condições 

operacionais: C0=5mg/L, pH=5,6 e Mads=7g. 
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Figura 5.24 – Comparação entre os valores experimentais e modelo cinético. Condições 

operacionais: C0=10mg/L, pH=5,6 e Mads=7g. 
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Figura 5.25 – Comparação entre os valores experimentais e modelo cinético. Condições 

operacionais: C0=20mg/L, pH=5,6 e Mads=7g. 
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Figura 5.26 – Comparação entre os valores experimentais e modelo cinético. Condições 

operacionais: C0=30mg/L, pH=5,6 e Mads=7g. 
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Figura 5.27 – Comparação entre os valores experimentais e modelo cinético. Condições 

operacionais: C0=40mg/L, pH=5,6 e Mads=7g. 
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Figura 5.28 – Comparação entre os valores experimentais e modelo cinético. Condições 

operacionais: C0=50mg/L, pH=5,6 e Mads=7g. 

 

Os resultados obtidos a partir da otimização dos parâmetros do modelo cinético 

permitiram avaliar as constantes de equilíbrio e de adsorção, Keq e Kads, do sistema bagaço 

de cana/Remazol Black B que é apresentada na Tabela 5.4. 
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Tabela 5.3 – Resultados obtidos a partir da otimização de parâmetros cinéticos do modelo. 

Condições operatórias: Adsorvente bagaço de cana, pH do meio igual a 5,6, massa de 

adsorvente 7g, velocidade de agitação 300rpm e volume de líquido igual a 0,7 L. 

 

Concentração inicial 

(mg/L) 

Kads 

(L/g) 

Keq  

(L/g) 

5 0,1001 0,0479 

10 0,1152 0,0421 

20 0,1001 0,0256 

30 0,1001 0,0101 

40 0,1001 0,0101 

50 0,1001 0,0101 

 

 O estudo cinético da remoção de corante a partir do bagaço da cana apresentou 

importância significativa quando comparados aos resultados obtidos a partir do carvão 

ativado para capacidade máxima de adsorção, nas mesmas condições operacionais do 

sistema os resultados apresentados na Tabela 5.4, evidência que a concentração do corante 

praticamente não influência a constante de adsorção (Kads). Já, analisando a constante de 

equilíbrio obtida a partir do modelo é estabilizada a partir da solução de corante com 

concentração de 30 mg/L, sendo esta concentração limitante, que se leva a concluir que a 

concentrações inferiores o efeito de dessorção no sistema corante/adsorvente é significativo 

e com concentrações iguais ou superiores a 30 mg/L de solução de corante tem-se uma 

adsorção irreversível, este efeito pode ser explicado pela formação de interações entre 

moléculas do corante ou até mesmo devido à interação corante-adsorvente mais forte. 

 

A Tabela 5.5 apresenta os valores otimizados dos parâmetros do modelo cinético 

Keq e Kads, do sistema carvão ativado/Remazol Black B. 
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Tabela 5.4 – Resultados obtidos a partir da otimização de parâmetros cinéticos do modelo. 

Condições operatórias: Adsorvente carvão ativado, pH do meio igual a 5,6, massa de 

adsorvente 7g, velocidade de agitação 300rpm e volume de líquido igual a 0,7 L. 

 

Concentração inicial 

(mg/L) 

Kads 

(L/g) 

Keq  

(L/g) 

5 0,1219 0,0999 

10 0,1362 0,0473 

20 0,1001 0,0336 

30 0,1001 0,0101 

40 0,1001 0,0101 

50 0,1001 0,0101 

 

  

 Analisando agora os resultados obtidos pelo adsorvente carvão ativado, verificou-se 

um efeito parecido quando a concentração inicial do corante acima de 30mg/L, mas 

comparando as duas corridas experimentais na concentração de inicial de 5mg/L tem-se que 

o valor da constante de equilíbrio obtida para o carvão ativado praticamente é duas vezes 

maior do que a do bagaço de cana, efeito este que desaparece quando a concentração inicial 

do corante se aproxima de 30mg/L. 
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6 – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

 O uso de adsorventes não convencionais na remoção de cor, em substituição ao 

carvão ativado, tem sido proposto recentemente, principalmente aqueles que possam ser 

regenerados de forma fácil e de baixos custos. Neste trabalho foi realizado um estudo 

termodinâmico e cinético da adsorção do corante reativo Remazol Black B, sobre partículas 

de bagaço de cana e comparados aos resultados obtidos com carvão ativado comercial. 

Os dados termodinâmicos e cinéticos do processo de remoção de cor foram obtidos, 

em um reator batelada de vidro com o volume total de 1 litro, a partir das condições 

operacionais ótimas do sistema como: pH, temperatura, velocidade de agitação e massa de 

adsorvente. 

 Os fatores que afetaram a adsorção do corante reativo em solução foram estudados 

de forma idêntica para os dois adsorventes (Carvão ativado e Bagaço de cana). Os 

resultados experimentais obtidos para as duas isotermas de equilíbrio de adsorção se 

comportaram segundo o modelo de Langmuir, indicando uma adsorção irreversível do 

corante, com o carvão ativado apresentando uma maior capacidade de adsorção que o 

bagaço de cana-de-açúcar, q=1,176mg/g e q=1,098mg/g, respectivamente. 

 O modelo cinético proposto descreve bem os efeitos da concentração de corante 

sobre a velocidade de adsorção para os dois adsorventes. Verificando que o bagaço de 

cana-de-açúcar atinge o equilíbrio em um tempo relativamente menor que o carvão ativado, 

podendo pensar que no caso do carvão ativado o corante difunde-se nos seus poros; 
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enquanto que no bagaço de cana a adsorção do corante ocorre principalmente em sua 

superfície, pois a porosidade é quase que desprezível. Os resultados obtidos, segundo a 

otimização do modelo cinético, demonstraram que o comportamento cinético é favorável 

exibindo valores das constantes de adsorção de: 0,1152 L/g e 0,1362 L/g para o bagaço de 

cana e carvão ativado, respectivamente, justificando através destes, a possibilidade de 

obtenção de um tempo de saturação próximo para ambos os casos. 

Devido à abundância de cana-de-açúcar em nossa região, a utilização do bagaço de 

cana neste processo de remoção de cor torna-se viável além de ser um material adsorvente 

de baixo custo, ele apresenta uma grande disponibilidade como um sub produto da indústria 

açucareira local. Desta maneira, a avaliação do comportamento do bagaço em processos 

contínuos com coluna de adsorção é uma sugestão para trabalhos futuros, prevendo-se 

processamento de elevadas cargas de corante com possível economia de tempo no processo 

de adsorção pelo uso do adsorvente na remoção de cor dos efluentes das indústrias têxteis. 
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ANEXO I - Dados experimentais obtidos no estudo de adsorção do adsorvente bagaço 

de cana-de-açúcar. 

 
Nestes anexos serão mostrados os resultados obtidos durante o estudo cinético e de 

equilíbrio da adsorção. 

 
Anexo I.1 – Dados experimentais obtidos no estudo cinético para o adsorvente bagaço de 

cana-de-açúcar. Condições experimentais: Mads=7g, C=5mg/L, dp=0,84mm-1,68mm, 

T=30ºC. 

tempo (min) C (mg/L) q (mg/g) 

0 5 - 

1 4,447 0,0553 

2 4,333 0,0667 

3 4,295 0,0705 

4 4,219 0,0781 

10 4,105 0,0895 

15 3,839 0,1161 

20 3,687 0,1313 

30 3,459 0,1541 

45 3,307 0,1693 

60 3,307 0,1693 

70 3,307 0,1693 

80 3,307 0,1693 

90 3,307 0,1693 

100 3,207 0,1793 
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Anexo I.2 – Dados experimentais obtidos no estudo cinético para o adsorvente bagaço de 

cana-de-açúcar. Condições experimentais: Mads=7g, C=10mg/L, dp=0,84mm-1,68mm, 

T=30ºC. 

tempo (min) C (mg/L) q (mg/g) 

0 10 - 

1 9,312 0,0688 

2 8,970 0,1030 

3 8,628 0,1372 

4 8,476 0,1524 

10 7,715 0,2285 

15 7,449 0,2551 

20 7,221 0,2779 

30 6,993 0,3007 

45 6,689 0,3311 

60 6,689 0,3311 

70 6,689 0,3311 

80 6,689 0,3311 

90 6,689 0,3311 

100 6,689 0,3311 
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Anexo I.3 – Dados experimentais obtidos no estudo cinético para o adsorvente bagaço de 

cana-de-açúcar. Condições experimentais: Mads=7g, C=20mg/L, dp=0,84mm-1,68mm, 

T=30ºC. 

tempo (min) C (mg/L) q (mg/g) 

0 20 - 

1 19,232 0,0768 

2 18,814 0,1186 

3 18,472 0,1528 

4 18,092 0,1908 

10 17,218 0,2782 

15 16,533 0,3467 

20 16,381 0,3619 

30 15,583 0,4417 

45 15,355 0,4645 

60 15,127 0,4873 

70 15,051 0,4949 

80 15,051 0,4949 

90 15,051 0,4949 

100 15,051 0,4949 
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Anexo I.4 – Dados experimentais obtidos no estudo cinético para o adsorvente bagaço de 

cana-de-açúcar. Condições experimentais: Mads=7g, C=30mg/L, dp=0,84mm-1,68mm, 

T=30ºC. 

tempo (min) C (mg/L) q (mg/g) 

0 30 - 

1 29,836 0,0164 

2 29,380 0,0620 

3 28,810 0,1190 

4 28,506 0,1494 

10 27,176 0,2824 

15 26,834 0,3166 

20 26,378 0,3622 

30 25,694 0,4306 

45 24,895 0,5105 

60 24,895 0,5105 

70 24,427 0,5573 

80 24,427 0,5573 

90 24,001 0,5999 

100 24,001 0,5999 
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Anexo I.5 – Dados experimentais obtidos no estudo cinético para o adsorvente bagaço de 

cana-de-açúcar. Condições experimentais: Mads=7g, C=40mg/L, dp=0,84mm-1,68mm, 

T=30ºC. 

tempo (min) C (mg/L) q (mg/g) 

0 40 - 

1 39,262 0,0738 

2 38,768 0,1232 

3 38,350 0,1650 

4 37,704 0,2296 

10 36,868 0,3132 

15 35,728 0,4272 

20 35,538 0,4462 

30 34,929 0,5071 

45 34,778 0,5222 

60 34,511 0,5489 

70 34,309 0,5691 

80 34,272 0,5728 

90 33,511 0,6489 

100 33,511 0,6489 
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Anexo I.6 – Dados experimentais obtidos no estudo cinético para o adsorvente bagaço de 

cana-de-açúcar. Condições experimentais: Mads=7g, C=50mg/L, dp=0,84mm-1,68mm, 

T=30ºC. 

tempo (min) C (mg/L) q (mg/g) 

0 50 - 

1 49,411 0,0589 

2 49,297 0,0703 

3 48,879 0,1121 

4 48,232 0,1768 

10 47,358 0,2642 

15 46,028 0,3972 

20 45,592 0,4408 

30 45,192 0,4808 

45 44,698 0,5302 

60 44,458 0,5542 

70 43,698 0,6302 

80 43,268 0,6732 

90 42,849 0,7151 

100 42,849 0,7151 
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Anexo I.7 – Dados experimentais obtidos no estudo de equilíbrio para o adsorvente bagaço 

de cana-de-açúcar. Condições experimentais: Mads=7g, dp=0,84mm-1,68mm, T=30ºC. 

Concentração inicial 

(mg/L) 

Concentração de 

equilíbrio (mg/L) 

q (mg/g) 

5 3,207 0,1793 

10 6,689 0,3311 

20 15,051 0,4949 

30 24,001 0,5999 

40 33,511 0,6489 

50 42,849 0,7151 
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ANEXO II - Dados experimentais obtidos no estudo de adsorção do adsorvente 

carvão ativado. 

 

Anexo II.1 – Dados experimentais obtidos no estudo cinético para o adsorvente carvão 

ativado. Condições experimentais: Mads=7g, C=5mg/L, dp=0,84mm-1,68mm, T=30ºC. 

tempo (min) C (mg/L) q (mg/g) 

0 5 - 

1 5 - 

2 4,865 0,0135 

3 4,789 0,0211 

4 4,523 0,0477 

10 3,991 0,1009 

15 3,877 0,1123 

20 3,573 0,1427 

30 3,421 0,1579 

45 3,078 0,1922 

60 2,508 0,2492 

70 2,508 0,2492 

80 2,508 0,2492 

90 2,508 0,2492 

100 2,508 0,2492 
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Anexo II.2 – Dados experimentais obtidos no estudo cinético para o adsorvente carvão 

ativado. Condições experimentais: Mads=7g, C=10mg/L, dp=0,84mm-1,68mm, T=30ºC. 

tempo (min) C (mg/L) q (mg/g) 

0 10 - 

1 9,312 0,0688 

2 9,312 0,0688 

3 9,122 0,0878 

4 8,969 0,1031 

10 8,286 0,1714 

15 7,754 0,2246 

20 7,411 0,2589 

30 6,955 0,3045 

45 6,461 0,3539 

60 6,347 0,3653 

70 6,119 0,3881 

80 5,903 0,4097 

90 5,903 0,4097 

100 5,903 0,4097 
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Anexo II.3 – Dados experimentais obtidos no estudo cinético para o adsorvente carvão 

ativado. Condições experimentais: Mads=7g, C=20mg/L, dp=0,84mm-1,68mm, T=30ºC. 

tempo (min) C (mg/L) q (mg/g) 

0 20 - 

1 20 - 

2 19,726 0,0274 

3 19,536 0,0464 

4 19,232 0,0768 

10 17,864 0,2136 

15 17,712 0,2288 

20 16,876 0,3124 

30 16,229 0,3771 

45 14,785 0,5215 

60 13,949 0,6051 

70 13,455 0,6545 

80 13,341 0,6659 

90 12,923 0,7077 

100 12,733 0,7267 
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Anexo II.4 – Dados experimentais obtidos no estudo cinético para o adsorvente carvão 

ativado. Condições experimentais: Mads=7g, C=30mg/L, dp=0,84mm-1,68mm, T=30ºC. 

tempo (min) C (mg/L) q (mg/g) 

0 30 - 

1 29,874 0,0126 

2 29,608 0,0392 

3 29,494 0,0506 

4 29,144 0,0856 

10 28,088 0,1912 

15 27,670 0,2330 

20 27,099 0,2901 

30 25,922 0,4078 

045 24,439 0,5561 

60 24,439 0,5561 

70 23,983 0,6017 

80 23,451 0,6549 

90 22,767 0,7233 

100 21,817 0,8183 
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Anexo II.5 – Dados experimentais obtidos no estudo cinético para o adsorvente carvão 

ativado. Condições experimentais: Mads=7g, C=40mg/L, dp=0,84mm-1,68mm, T=30ºC. 

tempo (min) C (mg/L) q (mg/g) 

0 40 - 

1 39,338 0,0662 

2 39,262 0,0738 

3 39,148 0,0852 

4 38,350 0,1650 

10 36,906 0,3094 

15 36,374 0,3626 

20 35,614 0,4386 

30 34,245 0,5755 

45 33,143 0,6857 

60 31,851 0,8149 

70 31,167 0,8833 

80 30,825 0,9175 

90 30,330 0,9670 

100 30,330 0,9670 
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Anexo II.6 – Dados experimentais obtidos no estudo cinético para o adsorvente carvão 

ativado. Condições experimentais: Mads=7g, C=50mg/L, dp=0,84mm-1,68mm, T=30ºC. 

tempo (min) C (mg/L) q (mg/g) 

0 50 - 

1 48,270 0,1730 

2 48,042 0,1958 

3 47,776 0,2224 

4 47,510 0,2490 

10 46,256 0,3744 

15 45,610 0,4390 

20 45,039 0,4961 

30 43,899 0,6101 

45 42,683 0,7317 

60 41,771 0,8229 

70 41,429 0,8571 

80 40,821 0,9179 

90 40,403 0,9597 

100 40,061 0,9939 
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Anexo II.7 – Dados experimentais obtidos no estudo de equilíbrio para o adsorvente carvão 

ativado. Condições experimentais: Mads=7g, dp = 0,84mm-1,68mm, T=30ºC. 

Concentração inicial 

(mg/L) 

Concentração de 

equilíbrio (mg/L) 

q (mg/g) 

5 2,508 0,2492 

10 5,903 0,4097 

20 12,733 0,7267 

30 21,817 0,8183 

40 30,330 0,9670 

50 40,061 0,9939 

 
 
 
 
 
 


