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RESUMO 

 

As Instituições de Ensino Superior são responsáveis pela produção de 

conhecimento científico, tecnológico e formação de opinião. Porém, são também geradoras de 

uma grande variedade de resíduos. O uso de resíduos agroindustriais na remoção de metais de 

efluentes é uma alternativa promissora em relação às tecnologias existentes. Neste trabalho 

foram estudadas as propriedades adsorventes do pseudofruto do cajueiro (Anacardium 

occidentale L.) e o desenvolvimento de metodologias de seu uso no tratamento do resíduo de 

Mohr gerado nos laboratórios de ensino do departamento de Química Analítica e Físico-

Química da Universidade Federal do Ceará. Foi estudado o sistema de adsorção em batelada. 

Os ensaios preliminares mostraram que o pó do caju é viável na adsorção de cromo. Foram 

testadas quatro soluções para dessorção, sendo o EDTA 0,05 mol L-1 o melhor dessorvente. 

Foram avaliados os efeitos do pH (5,0 e 7,0), secagem – S (estufa e liofilizado), tamanho de 

partícula – P (0,10 – 0,25 e 0,25 – 0,84 mm), massa de adsorvente – m (1,0 e 1,5 g), 

concentração de cromo – C (500 e 1000 mg L-1), tempo – t (1 e 3 h) e velocidade de agitação 

– v (0 e 150 rpm), na adsorção através de planejamento fatorial fracionário 27-4. Um segundo 

planejamento fatorial (24-1) foi realizado para otimização. Neste planejamento as variáveis 

foram m (1,0, 2,0 e 3,0 g), C (500, 750 e 1000 mg L-1), t (1, 2 e 3 h) e v (0, 150 e 300 rpm),  e 

os parâmetros fixos pH (7,0), S (estufa) e P (0,25 – 0,84 mm). As regiões de máxima adsorção 

foram mapeadas por gráficos de contorno. A adsorção é máxima em valores intermediários de 

m, valores menores de C e valores maiores de t e v. Foi feita a caracterização do adsorvente 

por infravermelho e fluorescência de raios-X. Para melhor entendimento do mecanismo de 

adsorção foram feitos testes de reação do cromo com extrato aquoso do adsorvente e 

monitoramento do pH durante a adsorção. O mecanismo proposto consiste em duas etapas: 

redução do Cr(VI) em solução ou em contato com a superfície; e posterior adsorção do Cr(III) 

por troca iônica ou complexação. Foram estimados parâmetros de isoterma e cinética com os 

dados do planejamento 24-1. O modelo de Langmuir foi o mais adequado e a cinética de 

pseudo-segunda ordem. O tratamento do resíduo de Mohr promoveu 89,18% de adsorção de 

cromo total. O restante do cromo em solução (10,82%) ficou na forma de Cr(III), menos 

tóxico. Na etapa de dessorção com EDTA 0,05 mol L-1, 33,40% do cromo foi recuperado. 

Foram propostas alternativas de reutilização do resíduo em atividades de ensino. 

 

Palavras-chave: adsorção, cromo, caju, planejamento fatorial. 



 

ABSTRACT 

 

The Higher Education Institutions are responsible for the production of scientific 

and technological knowledge, and opinion formation. However, they also generate a variety 

of wastes. The use of agro-industrial wastes in the removal of metals from wastewater is a 

promising alternative to existing technologies. In this work, the adsorptive properties of 

cashew pseudo-fruit (Anacardium occidentale L.) were studied and a method was developed 

for its use in the treatment of Mohr residue generated in teaching laboratories of the 

Department of Analytical Chemistry and Physical Chemistry of Universidade Federal do 

Ceará. The batch adsorption system was studied. The preliminary tests indicated the viability 

of cashew fiber on chromium adsorption. Four solutions were tested for desorption, and the 

0.05 mol L-1 EDTA was the best desorbent through qualitative tests. The effects of varying 

pH (5.0 and 7.0), drying – S (drying oven and lyophilized), particle size – P (0.10 – 0.25 and 

0.25 – 0.84 mm), adsorbent mass – m (1.0 and 1.5 g), chromium concentration – C (500 and 

1000 mg L-1), time – t (1 and 3 hours) and stirring speed – v (0 and 150 rpm), in the 

adsorption process were studied through a 27-4 fractional factorial design. A second factorial 

design (24-1) was performed for optimization. In this design the variables were m (1.0, 2.0 and 

3.0 g), C (500, 750 and 1000 mg L-1), t (1, 2 and 3 h) and v (0, 150 and 300 rpm), and the 

fixed parameters were pH (7.0), S (drying oven), and P (0.25 - 0.84 mm). The regions of 

maximum adsorption were mapped by contour plots. Adsorption achieved a maximum at 

intermediate m values, lower C values and higher v and t values. The adsorbent was 

characterized by infrared spectroscopy and X-ray fluorescence. Reaction of chromium with 

aqueous extract of adsorbent and pH monitoring during adsorption were performed to better 

understand the mechanism of adsorption. The proposed mechanism consists of two steps: 

reduction of Cr(VI) in solution or in contact with the surface, and subsequent adsorption of 

Cr(III) through ion-exchange or complexation. Isotherm and kinetic parameters were 

estimated from the data obtained with the 24-1 factorial design. The data followed Langmuir 

model and pseudo-second order kinetics. The Mohr residue treatment achieved 89.18% of 

total chromium adsorption. The remainder of chromium in solution (10.82%) were present in 

Cr(III) less toxic form. 33.40% of total chromium were recovered with 0.05 mol L-1 EDTA in 

the desorption step. Proposals for reuse of the residue in teaching activities were made. 

 

Keywords: adsorption, chromium, cashew, factorial design. 
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1 INTRODUÇÃO 

Define-se como poluição qualquer alteração física, química ou biológica que 

produza modificação no ciclo biológico normal, interferindo na composição da fauna e da 

flora do meio (FELLENBERG, 1980). A poluição aquática provoca mudanças nas 

características físicas, químicas e biológicas das águas, retirando sua qualidade, portanto, 

impossibilitando o seu uso para o consumo humano. A poluição do meio ambiente é hoje 

objeto de grande interesse do poder público e um desafio para a comunidade científica. Os 

graves problemas ambientais gerados pelo aumento considerável de efluentes industriais 

contaminados com metais tóxicos nos rios e mares, aliados as leis ambientais cada vez mais 

rigorosas, estimularam as pesquisas nessa área (LUOMA; RAINBOW, 2005). 

A partir do ano de 1990, começou a ser amplamente discutido o gerenciamento de 

resíduos químicos por parte das Instituições de Ensino Superior (AFONSO et al., 2003). Da 

mesma forma que essas Instituições são responsáveis pela produção do conhecimento 

científico, tecnológico e formação de opinião, são também, geradoras de uma grande 

variedade de resíduos de diversas naturezas toxicológicas, química, biológica e radioativa. 

Atentos a essa temática, diversas universidades e centros de pesquisas vêm estudando 

alternativas para garantir a continuidade de suas atividades, sem que para isso haja a 

necessidade de degradar o ambiente, ou seja, existe já há algum tempo a preocupação com o 

desenvolvimento sustentável nessas instituições (AMOUR, 1996; KAUFMAN, 1990; LUNN; 

SANSONE, 1994; NOLASCO; TAVARES; BENDASSOLLI, 2006). 

No Brasil, experiências neste sentido vêm sendo desenvolvidas em Universidades 

Estaduais e Federais. Merecem destaque os programas de gerenciamento desenvolvidos pelas 

seguintes instituições: Universidade Estadual de Campinas (JARDIM, 1998; MICARONI; 

BUENO; JARDIM, 2000); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (AMARAL et al., 

2001; GERBASE; GREGÓRIO; CALVETE, 2006); Universidade Federal do Paraná, Centro 

Politécnico (CUNHA, 2001); Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de 

São Paulo (BENDASSOLLI et al., 2003; TAVARES; BENDASSOLLI, 2005);  Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (AFONSO et al., 2003);  USP – São Carlos (ALBERGUINI; 

SILVA; REZENDE, 2003). 

Em 2005, a Universidade Federal do Ceará (UFC) criou o Programa de 

Gerenciamento de Resíduos (PROGERE), um conjunto de procedimentos e ações para a 

implantação gradual de um sistema integrado de coleta seletiva, redução, reutilização, 

reciclagem e destinação final dos diversos tipos de resíduos gerados nas atividades de Ensino, 
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Pesquisa, Extensão e Administração da UFC. Com relação aos resíduos laboratoriais, foi 

realizado o inventário do passivo e do ativo nos diversos pontos geradores do Centro de 

Ciências. Foram visitados em cada Departamento, os laboratórios de ensino de graduação e, 

posteriormente, os laboratórios de pesquisa e extensão, sendo preenchido em cada um deles 

um formulário específico para os pontos geradores de resíduos perigosos. 

Os resultados do inventário mostraram que o laboratório de ensino em química 

analítica qualitativa do Departamento de Química Analítica e Físico-Química é o que gera 

uma maior quantidade de resíduos aquosos contendo diversos metais tóxicos. Esse laboratório 

gera semestralmente, nas aulas que são ministradas para os alunos da graduação, cerca de 50,0 

L de solução contendo esses metais. A geração de resíduos nos demais laboratórios é a 

seguinte: laboratório de absorção atômica, 36,0 L; laboratório de análise de produtos naturais, 

1,0 L; laboratório de catálise heterogênea, 5,0 L; laboratório de eletroquímica, 14,0 L; 

laboratório de analítica aplicada, 10,0 L. 

Atento a essas questões, o Departamento de Química Analítica e Físico-Química, 

através de Professores e alunos de graduação e pós-graduação tem desenvolvido, ações 

efetivas, elaborando projetos e metodologias que envolvem tratamentos, descartes e 

recuperação de resíduos químicos de natureza tóxica, para serem novamente reutilizados em 

aulas práticas, no sentido de gerenciar, e minimizar a quantidade de resíduos gerados em suas 

dependências. 

 

1.1 Adsorventes naturais no tratamento de resíduos metálicos 

A remoção de íons em efluentes industriais pode ser feita através de processos 

como precipitação, coagulação, troca iônica, extração com solvente, osmose reversa, adsorção 

em carvão ativo, redução e separação por membrana (NOELINE; MANOHAR; 

ANIRUDHAN, 2005; ELANGOVAN; PHILIP; CHANDRARAJ, 2008b; SHIBI; 

ANIRUDHAN, 2006). 

As resinas de troca iônica são muito utilizadas nas indústrias para remoção de íons 

em água potável ou em águas de caldeira e na purificação de substâncias orgânicas e 

inorgânicas. Entretanto, o emprego destas resinas para tratar efluentes contendo metais 

tóxicos torna-se economicamente inviável (AGUIAR; NOVAES; GUARINO, 2002). Devido 

ao alto custo de algumas técnicas, tem crescido o interesse dos pesquisadores por  métodos 

eficientes, de baixo custo e que não afetem o meio ambiente. Sendo assim, várias pesquisas 

vêm sendo feitas com a finalidade de utilizar adsorventes ou trocadores iônicos naturais 
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(BAILEY et al., 1999; BLAIS et al., 2003; DEMIRBAS, 2008; MIRETZKY; CIRELLI, 

2010; SUD; MAHAJAN; KAUR, 2008) como, por exemplo, casca de amendoim (FERRO-

GARCIA; RIVERO-UTRILLA; BAUTISTA-TOLEDO, 1998), casca do coco (SOUSA et al., 

2007; SUKSABYE, et al., 2007), bagaço de milho (BOSINCO et al., 1996), bagaço de 

azeitona (GHARAIBEH; ABU-EL-SHAR; AL-KOFAHI, 1998), fibra de palmeira (LOW; 

LEE; LEA, 1995), flor de palmeira (ELANGOVAN; PHILIP; CHANDRARAJ, 2008b), pele 

da cebola (KUMAR; DARA, 1980), casca de banana (LOW; LEE; LEE, 1993), talo de 

bananeira (HAMEED; MAHMOUD; AHMAD, 2008), palha de arroz (GAO, et al., 2008), 

folhas de chá e pó de café (ORHAN; BÜYÜKGÜNGBR, 1993), farinha de canola (AL-

ASHED; DUVNJAK, 1996), plantas aquáticas (ELANGOVAN; PHILIP; CHANDRARAJ, 

2008a), cascas de caranguejo (NIU; VOLESKY, 2003) e bagaço de caju (MOREIRA et al., 

2009). 

Biomassa é definida como o material produzido por todos os seres vivos (animais, 

vegetais, fungos e protistas) em seus diferentes processos, isto é, a matéria orgânica viva, 

desde quando fixa energia solar nas moléculas constituintes de suas células, passando por 

todas as etapas da cadeia alimentar, ou trófica (BRISTOTI; SILVA, 1993; JOHANSSON et 

al., 1993; WEREKO-BROBBY; HAGEN, 1996). 

A capacidade de remoção de íons por biomassa é devida a processos de adsorção 

envolvendo grupos funcionais associados a proteínas, polissacarídeos, lignina e outros 

biopolímeros encontrados em células e paredes celulares (CRIST et al., 1981; GREENE et al., 

1986). As funcionalidades presentes são as mais variadas, podendo estar presentes grupos 

amino, carboxílico, hidróxido, imidazol, sulfato, sulfidril, fenol, dentre outros (LIU et al., 

2006). 

Muitas vezes é utilizado o termo biossorção para caracterizar a adsorção de íons 

por materiais sólidos de origem natural, ou seus derivados (MURALEEDHARAN; 

IYENGAR; VENKOBACHAR, 1991). 

 

1.2 Caju (Anacardium occidentale L.) 

O cajueiro, Anacardium occidentale L., pertence à família Anacardiaceae que é 

representada por 76 gêneros e mais de 600 espécies (JANICK; PAULL, 2008). Trata-se de 

uma planta rústica, típica de regiões de clima tropical. Na Amazônia tropical, as árvores 

apresentam porte bastante elevado, já nos estados do Nordeste brasileiro apresentam pequeno 

e médio porte (COSTA; VIEIRA; NAVES, 2005). 
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O caju é formado por um pedúnculo, ou pseudofruto, que se forma junto à 

castanha, o verdadeiro fruto. O pedúnculo é a parte comestível in natura do caju de onde se 

obtém sucos, cajuína e fibras alimentares e representa cerca de 90% do peso total. Os 10% 

restantes são o fruto de onde se extrai a amêndoa e o líquido da castanha de caju 

(FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2010; PAIVA; GARRUTI; SILVA NETO, 2000). 

A cajucultura é uma atividade de grande importância econômica e social para a 

região Nordeste do Brasil. Nessa região, a área de plantio é de 710 mil ha, representando 

99,5% da área com caju do Brasil (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2006). O caju ocorre também na Índia, Vietnã, Moçambique e Nigéria. A 

cultura chega a movimentar anualmente no Brasil mais de 200 milhões de dólares 

(FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2010). 

No Brasil, os Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte respondem pela 

maior parte da produção da fruta. (FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2010; PETINARI; 

TARSITANO, 2002; SANTOS et al., 2007) O caju é produzido não somente por empresas de 

grande porte, mas também na agricultura de subsistência devido às suas características de 

fertilidade mesmo em solos pobres (JANICK; PAULL, 2008). 

O aproveitamento da castanha é o principal foco da atuação industrial na cadeia 

produtiva do caju. Estudos mostram que o aproveitamento comercial do pedúnculo do caju é 

inferior a 12% (FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2010). O pedúnculo é aproveitado 

principalmente na produção do suco, cujo subproduto é o bagaço de caju. O bagaço 

corresponde a aproximadamente 20% do peso total do pedúnculo, sendo o maior resíduo 

produzido pela indústria do caju. Sua exploração é frequentemente restrita ao uso como 

complemento nutricional em ração animal. Entretanto, seu uso é limitado, devido à facilidade 

de degradação e dificuldade de estocagem (SANTOS et al., 2007). 

Há várias possibilidades de uso industrial do pedúnculo, além da produção de 

sucos. Ele pode ser utilizado também na produção bebidas destiladas e fermentadas, doces, 

condimentados e desidratados. A fração fibrosa, ou bagaço, pode ser utilizada na produção de 

doces, compotas, rapadura, pães, biscoitos, bolo, catchup, farinhas etc. (PAIVA; GARRUTI; 

SILVA NETO, 2000). Pinho (2009) estudou a adição do resíduo do pedúnculo do caju como 

aditivo em hambúrguer bovino. 

A composição do pedúnculo do caju (Tabela 1) é bastante complexa (JANICK; 

PAULL, 2008; PAIVA; GARRUTI; SILVA NETO, 2000). O pedúnculo do caju possui um 

alto teor de ácido ascórbico (LAVINAS et al., 2006) e carotenóides e apresenta atividade 

antioxidante (BARRETO et al., 2007). Compostos fenólicos, tais como ácidos fenólicos, 
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flavonóides e taninos também estão presentes no pedúnculo (BRITO et al., 

2007; MICHOUDJEHOUN-MESTRES et al., 2009). 

 

Tabela 1 – Informações químicas do pseudofruto do caju 

Parâmetros 
Valores 

médios 
Minerais (mg/100g) Vitaminas (mg/100g) 

Umidade (%) 85,4 Cálcio 7 Vitamina C 198 

Brix1 (escala numérica de IR2) 11 Ferro 0,6 Tiamina 0,02 

pH1 4,2 Manganês - Riboflavina 0,01 

Energia (Kcal) 53 Fósforo 18 Niacina 0,5 

Proteínas (%) 0,8 Potássio 24 Vitamina A 50 UI 

Lipídios (%) 0,4 Sódio 7   

Carboidratos (%) 13,1     

Fibras (%) 0,4     

Açúcares redutores1 (%) 7,9     

Açúcares totais1 (%) 8,4     

Acidez total1 (%) 0,36     

Taninos1 (%) 0,35     

Cinzas (%) 0,3     
1 Fonte: PAIVA; GARRUTI; SILVA NETO, 2000. Os demais dados são oriundos de Janick e Paull (2008) 
2 Índice de Refração 

 

Ferreira et al. (2007) estudaram a composição química do subproduto do 

pseudofruto do caju desidratado. Os resultados encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Composição química do subproduto do pseudofruto do caju desidratado 

Componentes (%) 

Matéria Seca 86,0 

Proteína Bruta 18,2 

Celulose 21,0 

Hemicelulose 15,6 

Lignina 35,5 

Carboidratos Solúveis 3,9 

Fonte: FERREIRA et al., 2007. 
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1.3 Materiais lignocelulósicos 

Por conter em sua composição celulose, hemicelulose e lignina o pedúnculo do 

caju é caracterizado como um material lignocelulósico (HON, 1996). Nos materiais 

lignocelulósicos a celulose e a hemicelulose se encontram ligadas à lignina por ligações 

covalentes e ligações de hidrogênio (MIRETZKY; CIRELLI, 2010). De acordo com a 

literatura, sabe-se que a lignina e a celulose são biopolímeros que possuem capacidade de 

adsorção de íons de metais (BAILEY et al., 1999; GABALLAH et al., 1997; GUO; ZHANG; 

SHAN, 2008; LV et al., 2012). 

Resíduos agroindustriais geralmente possuem lignina e celulose como principais 

constituintes. Outros componentes que também estão presentes são hemicelulose, extrativos, 

lipídios, proteínas, açúcares simples, amido, cinzas e muitos outros compostos que contém 

uma variedade de grupos funcionais que complexam íons metálicos (SUD; MAHAJAN; 

KAUR, 2008). 

 

1.3.1 Lignina 

Lignina é um biopolimérico aromático irregular formado por unidades estruturais 

de fenilpropano (HON, 1996). Ela é formada basicamente da polimerização dos álcoois 

coniferílico (guaiacila), sinapílico (siringila) e p-cumarílico (p-hidroxifenila) através de 

ligações éter e C–C (HU, 2008; SUHAS; CARROTT; CARROTT, 2007) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Álcoois precursores das unidades fenilpropanóides guaiacila (G), siringila (S) e p-

hidroxifenila (H). 

 
Fonte: BARBOSA et al., 2008. 
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Lignina contém uma série de grupos funcionais diferentes em sua estrutura tais 

como grupo alifático, hidroxílico, metóxi, carbonílico, fenólico e carboxílico (Figura 2). Os 

grupos carboxílicos são gerados por oxidação de sua estrutura e geralmente estão presentes 

em pequenas quantidades. Carboxila e fenol são os principais grupos funcionais que 

participam de interações com íons metálicos na estrutura da lignina, sendo que o grupo 

fenólico possui maior afinidade a íons metálicos do que o carboxílico (GUO; ZHANG; 

SHAN, 2008; RAVAT; DUMONCEAU; MONTEIL-RIVERA, 2000). Devido a sua grande 

quantidade de grupos fenólicos capazes de interagir com íons metálicos a lignina é o principal 

componente responsável pela adsorção em materiais lignocelulósicos (BASSO; CERRELLA; 

CUKIERMAN, 2002; DUPONT; GUILLON, 2003; SUHAS; CARROTT; CARROTT, 

2007). 

Tazrouti e Amrani (2009) estudaram o mecanismo de adsorção de Cr(VI) em 

lignina produzida a partir de grama Stipa tenacissima. Wu et al. (2008) também investigaram 

o uso de lignina na remoção de Cr(III) em águas residuais, só que produzida a partir do licor 

negro, um resíduo da indústria de fabricação de papel, e destacaram que o mecanismo 

consiste em troca iônica e complexação na superfície da lignina. 

 

Figura 2 – Ilustração simplificada da estrutura da lignina e seus grupos funcionais 

 
Fonte: Adaptado de Glazer e Nikaido (2007). 
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1.3.2 Celulose 

Celulose é um homopolissacarídeo de cadeia longa linear, formado da 

polimerização de unidades de β-glicose cíclica (β-glicopiranose) ligadas entre si por ligações 

glicosídicas nos carbonos C1 e C4 (HON, 1996) (Figura 3). Os principais grupos funcionais 

da celulose são éter e hidroxil (RAVAT; DUMONCEAU; MONTEIL-RIVERA, 2000). 

 

Figura 3 – Estrutura química da celulose. 

 

Fonte: Adaptado de Hon (1996). 

 

Celulose na sua forma natural possui capacidade muito baixa para adsorção de 

metais. Por esse motivo geralmente utiliza-se a celulose modificada quimicamente através da 

inserção de grupamentos capazes de interagir quimicamente com íons metálicos 

(O’CONNELL; BIRKINSHAW; O’DWYER, 2008). 

Kalidhasan et al. (2012) estudaram o ancoramento de um surfactante na estrutura 

da celulose e a utilização deste material para adsorção de Cr(VI). Neste mesmo trabalho foi 

realizado o estudo de adsorção de Cr(VI) na celulose in natura e observou-se que a adsorção 

foi negligível. Já a celulose modificada pela adição do surfactante mostrou-se um adsorvente 

viável para Cr(VI). Liu et al. (2011) utilizaram celulose modificada por ácido glutâmico na 

adsorção de Cr(III) através da metodologia de superfície de resposta e estabeleceram um 

modelo para prever o rendimento do processo dentro de certas condições experimentais. Os 

resultados demonstraram viabilidade do adsorvente na adsorção de Cr(III). 

 

1.3.3 Hemicelulose  

Hemicelulose é um polímero formado por diferentes unidades de 

monossacarídeos ligados em cadeias curtas ramificadas de aproximadamente 200 unidades 

(MIRETZKY; CIRELLI, 2010) (Figura 4). Os monossacarídeos que constituem a 
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hemicelulose são arabinose e xilose (pentoses), glicose, galactose e manose (hexoses), 

ramnose e fucose (6-desoxihexoses), e ácidos galacturônico, glicurônico e 4-metilglicurônico 

(ácidos urônicos) (HON, 1996). Além de possuir os grupos éter e hidroxil a hemicelulose 

também apresenta grupos carboxílicos devido à presença de ácidos urônicos em sua estrutura. 

 

Figura 4 – Estrutura química simplificada da hemicelulose. 
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Fonte: Próprio autor. 

 

1.3.4 Taninos 

Taninos são compostos polifenólicos com massa molecular variando entre 500 e 

3000 Daltons (LI et al., 2012). São divididos em duas classes devido às diferenças estruturais, 

taninos hidrolisáveis (Figura 5) e taninos condensados (Figura 6). As proantocianidinas, que 

são os taninos condensados, são responsáveis pelas características normalmente atribuídas a 

estas substâncias, como adstringência, precipitação de proteínas etc., e são formadas por 

unidades flavonóides unidas por ligações C–C. Os taninos hidrolisáveis, são ésteres do ácido 

gálico e seus dímeros (ácido digálico ou hexaidroxidifênico e elágico) com monossacarídeos, 

principalmente a glicose (QUEIROZ; MORAIS; NASCIMENTO, 2002). 

Os taninos são compostos polifenólicos que também estão associados à adsorção 

de metais. (BAILEY et al., 1999). Os grupos polifenólicos dos taninos são os sítios ativos no 

processo de adsorção (VÁZQUES et al., 1994). Entretanto taninos são solúveis em água 

sendo necessária sua imobilização para serem utilizados de forma satisfatória como 

adsorventes (BAILEY et al., 1999; GABALLAH et al., 1997; LI et al., 2012; VÁZQUES et 

al., 1994). 
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Figura 5 – Taninos hidrolisáveis 

 

Fonte: QUEIROZ; MORAIS; NASCIMENTO, 2002. 

 

Figura 6 – Fórmulas estruturais: a) um flavonóide genérico, b) flavan-3-ol e c) procianidina 

(tanino condensado) 

 
Fonte: QUEIROZ; MORAIS; NASCIMENTO, 2002. 
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1.4 Cromo 

O cromo é um metal tóxico utilizado em vários processos dentre eles: fabricação 

de aço e outras ligas metálicas, na preservação de madeira, curtimento de couro, 

eletrodeposição, na fabricação de tijolos refratários utilizados em fornos de alta temperatura, 

pigmentos, corantes, fluidos de perfuração, inibidores de corrosão e produtos têxteis 

(RIFKIN; GWINN; BOUWER, 2004; SUKSABYE et al., 2009). 

Os dois estados mais comuns de oxidação do cromo são Cr(III) e Cr(VI). Essas 

espécies são diferentes nas suas propriedades físico-químicas bem como reatividade química e 

bioquímica (KOTAS; STASICKA, 1999). 

O cromo (III) em níveis traços é considerado nutriente essencial para o organismo 

humano, estando envolvido no metabolismo da glicose, lipídeos e proteínas, onde sua 

deficiência na dieta alimentar está relacionada à elevada taxa de glicose no sangue, insulina, 

colesterol e triglicerídeos (GOMES; ROGERO; TIRAPEGUI, 2005). A forma hexavalente, 

entretanto, é cinco mil vezes mais tóxica que a trivalente (US DEPARTMENT OF HEALTH 

AND HUMAN SERVICES, 2012). Cromo (VI) é extremamente tóxico para animais e 

vegetais e a exposição por inalação, toque ou ingestão pode provocar ulceração e perfuração 

do septo nasal, irritação do trato respiratório, dores de cabeça, ulcerações na pele, danos na 

córnea, vômito, possíveis efeitos cardiovasculares, gastrointestinais, hematológicos, hepáticos 

e renais, além do risco elevado de câncer pulmonar (JANEGITZ, 2007; LIU et al., 2006). 

Em meio oxidante, Cr(VI) é a forma dominante e pode estar presente como 

hidrogenocromato (HCrO4
-) ou cromato (CrO4

2-) dependendo do pH. Dicromato (Cr2O7
2-) se 

forma em pH baixo e altas concentrações de Cr(VI). (RIFKIN; GWINN; BOUWER, 2004). 

Dois equilíbrios controlam a distribuição das espécies de Cr(VI) (GUENTER, 1972): 

 

 2CrO4
2– + 2H+ Cr2O7

2– + H2O K = 4 x 1014 (1) 

 

 Cr2O7
2– + H2O 2HCrO4

– K = 3 x 10-2 (2) 

 

Em condições redutoras, Cr(VI) é prontamente convertido a Cr(III) por vários 

agentes redutores (sulfeto, ferro e compostos orgânicos) e microrganismos encontrados no 

meio ambiente. Cromo (III) possui baixa solubilidade em pH intermediário devido a formação 

de Cr(OH)3 (RIFKIN; GWINN; BOUWER, 2004). Cromo (VI) é um agente oxidante forte 
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em meio ácido (Cr2O7
2– ou HCrO4

–) e fraco em meio básico (CrO4
2-) (Figura 7) (GUENTER, 

1972; KOTAS; STASICKA, 1999; SKOOG et al., 2006): 

 

 Cr2O7
2– + 14H+ + 6e– 2Cr3+ + 7H2O Eº = 1,33 V (3) 

 

 HCrO4
– + 7H+ + 3e– Cr3+ + 4H2O Eº = 1,20 V (4) 

 

 CrO4
2– + 4H2O + 3e– Cr(OH)3 + 5OH– Eº = –0,13 V (5) 

 

Figura 7 – Diagrama de Pourbaix simplificado das espécies dominantes de cromo em solução 

aquosa para uma concentração 10-6 mol L-1 de cromo total 

 
Fonte: KOTAS; STASICKA, 1999. Diagrama construído na ausência de agentes complexantes além de H2O e 

OH-. As linhas verticais representam o pH normal de águas naturais e a faixa cinza mostra o domínio de 

estabilidade do Cr(OH)3(s). 

 

A presença, concentração e as formas de Cr(III) no meio dependem de diferentes 

processos químicos e físicos, tais como hidrólise, complexação, reações de oxirredução e 

adsorção. Na ausência de agentes complexantes além de H2O e OH–, ele existe na forma do 
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aquacomplexo hexaaquacromo(III) e seus produtos de hidrólise (KOTAS; STASICKA, 1999; 

RAI; SASS; MOORE, 1987): 

 

 Cr(H2O)6
3+ + H2O Cr(OH)(H2O)5

2+ + H3O
+ (6) 

 

 Cr(OH)(H2O)5
2+ + H2O Cr(OH)2(H2O)4

+ + H3O
+ (7) 

 

 Cr(OH)2(H2O)4
+ + H2O Cr(OH)3(H2O)3 + H3O

+ (8) 

 

Os três complexos acima podem ser representados de forma simplificada como 

Cr(OH)2+
(aq), Cr(OH)2

+ e Cr(OH)3(aq), e são predominantes sucessivamente na faixa de pH 

entre 4 e 10.  Cr(OH)3 entretanto é pouco solúvel entre a faixa de pH 5,5 a 12. (KOTAS; 

STASICKA, 1999; RAI; SASS; MOORE, 1987). O aquacomplexo Cr(H2O)6
3+ é violeta, 

enquanto os complexos de cloro e sulfato, em geral, são verdes (GUENTER, 1972). Em 

meios mais concentrados (> 10-6 mol L-1) os produtos de hidrólise de complexos 

polinucleares, Cr2(OH)2
4+, Cr3(OH)4

5+, Cr4(OH)6
6+, também podem ser formados (RAI; 

SASS; MOORE, 1987). 

A Resolução Nº 430, de 13 de maio de 2011 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (2011) que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

estabelece como limites máximos para descarte de efluentes os valores de 0,1 mg/L para Cr 

VI e 1,0 mg/L para Cr III. 

 

1.5 Adsorção 

“Adsorção é um aumento na concentração de uma substância dissolvida na 

interface entre uma fase sólida e uma fase líquida devido à atuação de forças de superfície” 

(IUPAC 1998, p. 414, tradução nossa). Adsorção é um fenômeno de superfície e ocorre por 

forças de atração físicas, mas eventualmente, ligações químicas podem participar do processo 

(FAUST; ALY, 1983). A adsorção é controlada por vários parâmetros como natureza do 

adsorbato e do adsorvente, presença de outros adsorbatos e condições experimentais (pH, 

concentração dos adsorbatos, tempo de contato, tamanho de partícula, temperatura, etc.) (ALI, 

2012; BAILEY et al., 1999). 
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Ngah, Kamari e Koay (2004) descrevem o mecanismo de adsorção de um 

adsorbato em sólidos porosos em três etapas: 

 

1. Difusão do adsorbato na superfície externa do adsorvente; 

2. Difusão do adsorbato nos poros do adsorvente; 

3. Adsorção do adsorbato na superfície interna do adsorvente. 

 

De acordo com Ruthven (1984) é importante se fazer a distinção entre adsorção 

física, que envolve forças intermoleculares relativamente fracas, e adsorção química, que 

envolve a formação de ligações químicas entre o adsorbato e a superfície do adsorvente 

(Tabela 3). Entretanto, nem sempre é possível se identificar um sistema de forma inequívoca 

e, em vários casos, o sistema pode apresentar características de adsorção física e química 

simultaneamente. 

 

Tabela 3 – Principais diferenças entre adsorção física e química 

Adsorção física Adsorção química 

Baixo calor de adsorção Alto calor de adsorção 

Não específico Altamente específico 

Monocamada ou multicamada Somente monocamada 

Não há dissociação das espécies adsorvidas Pode envolver dissociação 

Ocorre apenas em temperaturas relativamente 

baixas 

Possível em uma ampla faixa de 

temperatura 

Rápida, reversível Pode ser lenta e irreversível 

Não há transferência de elétrons, entretanto pode 

ocorrer polarização do adsorbato 

Transferência de elétrons levando a 

formação de ligação entre adsorbato e 

superfície 

Fonte: RUTHVEN, 1984. 

 

1.5.1 Isoterma de adsorção 

As isotermas de adsorção representam a relação entre a quantidade adsorvida por 

unidade de massa do adsorvente sólido e a quantidade de soluto remanescente em solução no 

equilíbrio (ALI, 2012, PARK et al., 2006). O equilíbrio é estabelecido quando a concentração 

do poluente adsorvida e em solução se torna constante (ALI, 2012). 
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O cálculo da quantidade de adsorbato na superfície do adsorvente no equilíbrio é 

feito através da seguinte expressão de balanço de massa: 

 

 W

CCV
q e

e

)( 0 −
=

 (9)

 

 

onde C0 e Ce (mg/L) são as concentrações de adsorbato em solução no início e no equilíbrio, 

respectivamente. V (L) é o volume de solução e W (g) é a massa de adsorvente utilizada. 

O rendimento do processo de adsorção pode ser calculado através da seguinte 

expressão: 
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onde C0 e Ce (mg/L) são as concentrações de adsorbato em solução no início e no equilíbrio, 

respectivamente, e η (%) é o rendimento do processo de adsorção. 

 

1.5.1.1 Isoterma de Langmuir 

O modelo de adsorção de Langmuir (1918) é baseado na suposição de que a 

adsorção máxima corresponde a uma monocamada saturada do adsorbato na superfície do 

adsorvente (SHIBI; ANIRUDHAN, 2006). O modelo é baseado nos seguintes pressupostos 

(RUTHVEN, 1984): 

 

1. Os íons ou moléculas são adsorvidos em um número finito de sítios bem definidos; 

2. Cada sítio de adsorção pode reter apenas um íon ou molécula do adsorbato; 

3. Todos os sítios de adsorção são energeticamente equivalentes; 

4. Não há interação entre íons ou moléculas do adsorbato em sítios vizinhos. 

 

A expressão para o modelo de Langmuir é dada pela seguinte equação: 
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onde qe (mg/g) é a quantidade de soluto adsorvido por grama de adsorvente, qmax (mg/g) é a 

capacidade máxima de adsorção,  Ce (mg/L) é a concentração no equilíbrio e b (L/mg) é uma 

constante relacionada à afinidade aos sítios de adsorção. 

A equação de Langmuir geralmente pode ser expressa em sua forma linear através 

da seguinte expressão: 

 

 maxmax

1

q

C

bqq

C e

e
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 (12) 

 

Através do gráfico de (Ce/qe) versus Ce obtém-se os valores dos parâmetros da 

isoterma de Langmuir através de regressão linear e cálculo dos coeficientes angular (1/qmax b) 

e linear (1/qmax). 

A característica essencial da isoterma de Langmuir pode ser expressa em termos 

de uma constante adimensional chamada de fator de separação, RL, que é dada pela seguinte 

equação (BABEL; KURNIAWAN, 2004; HAMEED; MAHMOUD; AHMAD, 2008): 

 

 01

1

bC
RL +

=
 (13) 

 

onde b (L/mg) é a constante de Langmuir e C0 é a concentração do adsorbato no início do 

processo de adsorção. 

O parâmetro RL indica a natureza da forma da isoterma e do processo de adsorção 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Valores de RL e sua relação com o processo de adsorção 

RL Processo de adsorção 

RL > 1 não favorável 

0 < RL < 1 favorável 

RL = 0 irreversível 

RL =1 Linear 
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1.5.1.2 Isoterma de Freundlich 

O modelo de Freundlich é uma equação empírica que pressupõe que o processo de 

adsorção é heterogêneo devido à diversidade de sítios de adsorção. Este modelo sugere que os 

sítios em um adsorvente possuem energias diferentes. No processo de adsorção os sítios mais 

energéticos são ocupados primeiro, e após isso, são ocupados os sítios menos energéticos 

(NOELINE; MANOHAR; ANIRUDHAN, 2005). 

A equação do modelo é expressa como: 

 

 
n

eFe CKq /1=
 (14) 

 

onde qe (mg/g) é a quantidade de soluto adsorvido por grama de adsorvente,  Ce (mg/L) é a 

concentração no equilíbrio, 1/n é uma constante relacionada a intensidade de adsorção e KF 

(mg/g (L/mg)1/n) é uma constante relacionada à capacidade de adsorção. 

A magnitude do expoente, 1/n, é um indicativo do processo de adsorção. Segundo 

Hameed, Mahmoud e Ahmad (2008) valores de n > 1 representam uma adsorção favorável. 

Mckay, Otterburn e Sweeney (1980) definem a faixa 0,1 < 1/n < 1,0 como favorável ao 

processo de adsorção. 

A equação de Freundlich é geralmente escrita em sua forma linear: 
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Os valores de KF e n são calculados a partir dos coeficientes linear (logKF) e 

angular (1/n) da reta ajustada por mínimos quadrados. 

 

1.5.2 Cinética de adsorção 

A dependência do tempo de adsorção na superfície de sólidos é denominada 

cinética de adsorção. A cinética de adsorção é determinada pelas seguintes etapas 

(DABROWSKI, 2001): 

 

1. Difusão do adsorbato do seio da solução em direção à interface (difusão externa); 
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2. Difusão do adsorbato dentro dos poros (difusão interna); 

3. Difusão do adsorbato na superfície; 

4. Processos elementares de adsorção/dessorção. 

 

A quantidade de adsorbato na superfície do adsorvente em um dado tempo t é 

dada pela expressão: 
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q t

t
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onde C0 e Ct (mg/L) são as concentrações de adsorbato em solução no início e no tempo t, 

respectivamente. V (L) é o volume de solução e W (g) é a massa de adsorvente utilizada. 

 

1.5.2.1 Modelo de pseudo-primeira ordem 

Lagergren (1898) propôs um método para estudo da adsorção denominado de 

equação cinética de pseudo-primeira ordem de Lagergren. Este modelo é baseado na 

capacidade de adsorção do sólido e é expresso pela seguinte equação: 
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Integrando a equação para as condições de contorno t = 0 até t = t e qt = 0 até qt = 

qt, temos: 
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onde qe (mg/g) é a quantidade de soluto adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio, qt 

(mg/g) é a quantidade de soluto adsorvido por grama de adsorvente no tempo t e k1 (1/min) é 

a constante de velocidade. 
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A equação de pseudo-primeira ordem na sua forma logarítmica é usada para 

determinar os parâmetros cinéticos qe e k1. Ao se plotar o gráfico de log(qe – qt) versus t a 

obtenção de uma linha reta sugere a aplicação deste modelo. 

 

1.5.2.2 Modelo de pseudo-segunda ordem 

A equação de pseudo-segunda ordem é baseada no equilíbrio de adsorção (HO; 

MCKAY, 1978) e é expressa como: 
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onde qe (mg/g) é a quantidade de soluto adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio, qt 

(mg/g) é a quantidade de soluto adsorvido por grama de adsorvente no tempo t e k2 (g/mg 

min) é a constante de velocidade. 

Os valores de qe e k2 são calculados a partir dos coeficientes linear (1/k2qe
2) e 

angular (1/qe) da reta ajustada por mínimos quadrados. Ao se plotar o gráfico de t/qt versus t a 

obtenção de uma linha reta sugere a aplicação deste modelo. 

 

1.6 Planejamento experimental 

Planejamento experimental é uma ferramenta estatística que permite estudar um 

sistema de forma mais rápida e econômica evitando a abordagem tradicional que consiste em 

estudar uma variável por vez. A abordagem utilizada é variar todos os fatores ao mesmo 

tempo, dessa forma é possível se estudar o sistema com menor número de experimentos e 

ainda entender como as variáveis influenciam na resposta (MONTGOMERY, 2001). 

As principais vantagens do planejamento experimental sobre a abordagem 

tradicional são (LEARDI, 2009): 

• O planejamento experimental leva em consideração as interações entre as variáveis, 

enquanto a forma tradicional univariada não; 

• O planejamento experimental provê um conhecimento global (em todo o espaço 

experimental), enquanto a abordagem univariada provê conhecimento local (somente 

onde os experimentos foram realizados); 
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• Em cada ponto do espaço experimental a qualidade de informação obtida é maior do que 

na abordagem univariada; 

• O número de experimentos realizados em um planejamento experimental é menor que o 

número de experimentos realizados na abordagem tradicional. 

 

Segundo Brereton (2007) as principais áreas de aplicação para o planejamento 

experimental são: 

 

• Triagem: experimentos que envolvem verificação de quais fatores (variáveis) são 

importantes para o sucesso de um processo; 

• Otimização: métodos sistemáticos que permitem encontrar o ponto ótimo de um sistema;  

• Modelagem: construção de modelos matemáticos que descrevem o comportamento do 

sistema dentro da faixa estudada. 

 

Normalmente, são definidos dois níveis para os fatores que são nomeados pelos 

sinais – (menos) para o nível mais baixo e + (mais) para o nível mais alto, porém o que 

importa é a relação inicial entre o sinal dado e o efeito obtido, não sendo um critério definido 

a nomeação dos sinais. Para fatores qualitativos, como não existem valores altos ou baixos, 

fica a critério do experimentalista nomear os níveis (TEÓFILO; FERREIRA, 2006). 

Em um planejamento fatorial completo com k fatores variando em dois níveis o 

número de ensaios a ser realizado é igual a 2k, sendo, portanto chamado de planejamento 

fatorial 2k (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010). Porém quando o número de 

fatores é relativamente grande faz-se necessário o uso de planejamentos fatoriais fracionários. 

Em um planejamento 2k-b (onde k é o número de variáveis e b é o tamanho da fração) ocorre 

uma diminuição do número de experimentos devido à entrada do fator b. O tamanho da fração 

influenciará no possível número de efeitos a serem estimados e, consequentemente, no 

número de experimentos necessários (TEÓFILO; FERREIRA, 2006). A escolha da fração é 

feita de forma a diminuir o número de experimentos com o mínimo de perda de informação 

sobre o sistema. É uma abordagem muito utilizada em experimentos de triagem onde se 

deseja conhecer as variáveis mais importantes em um processo para depois estudá-las melhor 

através de um planejamento completo. 
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Em alguns casos pode ser necessário o uso de um planejamento com ponto 

central. Nesse caso além dos níveis menor e maior ocorre a adição do ponto central (nível 0) 

de cada variável (MONTGOMERY, 2001). 

A maioria dos planejamentos fatoriais de dois níveis é utilizada para fins 

exploratórios. Após encontrar os fatores principais um modelo mais detalhado do sistema 

pode ser obtido (BRERETON, 2007). Planejamentos com ponto central podem ser utilizados 

para construção de modelos conhecidos como superfícies de resposta, ou gráficos de 

contorno, que possibilitam a visualização do comportamento do sistema na região estudada e 

a determinação do ponto ótimo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Este trabalho visa o estudo das propriedades adsorventes do pseudofruto do 

cajueiro e o desenvolvimento de metodologias de uso deste material no tratamento de resíduos 

contendo Cr(VI) que são gerados nos laboratórios de ensino do departamento de Química 

Analítica e Físico-Química da Universidade Federal do Ceará. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

� Estudo da capacidade de adsorção do pó do pedúnculo do caju frente ao ânion cromato; 

� Estudo do mecanismo de adsorção de cromo pelo pó do caju; 

� Uso do planejamento fatorial para otimizar o processo de adsorção no tratamento de 

grandes quantidades de resíduo com custo acessível; 

� Estudo do processo de dessorção do cromo adsorvido no caju. 
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3 PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 Reagentes e soluções 

3.1.1 Reagentes 

Todos os reagentes analíticos utilizados foram de pureza analítica (PA). A tabela 

5 apresenta os reagentes utilizados. 

 

Tabela 5 – Reagentes utilizados neste trabalho 

Reagente Fórmula Química Pureza (%) Fabricante 

1,5-difenilcarbazida C13H14N4O 98 Vetec 

Acetona CH3COCH3 99,5 ACS/QM 

Ácido Fosfórico H3PO4 85 Synth 

Ácido Nítrico HNO3 65 Synth 

Ácido Sulfúrico H2SO4 95 – 98 Dinâmica 

Biftalato de Potássio KHC8H4O4 99,5 Vetec 

Brometo de Potássio KBr 99,5 Merck 

Clorato de potássio KClO3 99 Vetec 

Cloreto de Bário BaCl2 99 Merck 

Cloreto de Cromo CrCl3 97 Vetec 

Cromato de Potássio K2CrO4 99,5 Vetec 

Dicromato de Potássio K2Cr2O7 99 Vetec 

Di-hidrogenofosfato de Potássio KH2PO4 99 Merck 

EDTA sal dissódico Na2C10H14N2O8 99,5 Synth 

Hidróxido de Sódio NaOH 97 Vetec 

Padrão de Cromo (1000 mg L-1)* K 2Cr2O7 - Merck 

* Padrão para Absorção Atômica 

 

3.1.2 Soluções 

Foram preparadas soluções estoque, para diversos experimentos, nas 

concentrações de 500, 750 e 1000 mg L-1 em Cr(VI) a partir do reagente K2CrO4 de grau 

analítico, fabricante Vetec. 
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Soluções de KHC8H4O4 0,1 mol L-1, KH2PO4 0,1 mol L-1 e NaOH 0,1 mol L-1 

foram utilizadas no preparo de soluções tampão de pH 5 e 7 para utilização nos ensaios de 

adsorção (KOLTHOFF et al., 1969) (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Composição das soluções tampão utilizadas 

Tampão 

KHC 8H4O4 

0,1 mol L-1 

(mL) 

KH 2PO4 0,1 

mol L -1 (mL) 

NaOH 0,1 

mol L -1 

(mL) 

Volume 

Total (mL) 

Força Iônica 

calculada 

(mol L -1) 

pH 5 50,0 - 22,6 100,0 0,083 

pH 7 - 50 29,1 100,0 0,093 

 

Foram preparadas soluções de HCl 1,00 mol L-1, NaOH 1,00 mol L-1, KClO3 1,00 

mol L-1 e EDTA 0,05 mol L-1 para utilização nos ensaios de dessorção. 

Solução de BaCl2 0,1 mol L-1 foi utilizada em teste qualitativo para Cr(VI). 

 

3.2 Obtenção e preparo do material adsorvente 

O bagaço de caju (Anacardium occidentale L.) foi fornecido pela empresa 

Embrapa Agroindústria Tropical situada no Campus do Pici da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). 

O bagaço passou por dois processos diferentes de secagem para verificar qual 

processo fornece melhores resultados para a adsorção de cromo. Foram realizadas secagem 

em estufa e liofilização da fibra de caju obtida por prensagem no Laboratório de Processos 

Agroindustriais da Embrapa. As secagens foram realizadas em estufa com circulação de ar 

forçado da marca Marconi, modelo MA 035, a 65°C durante aproximadamente 24 horas até 

obtenção de peso constante. Este processo de secagem gerou cerca de 3 Kg de material seco. 

Para liofilização o caju foi previamente congelado a -70°C e inserido nesta temperatura em 

liofilizador piloto no qual passou dois dias completos até obtenção da fibra seca. Este 

processo gerou aproximadamente 3 Kg de caju liofilizado. 

As amostras de caju seco e liofilizado foram separadas em embalagens com 

revestimento interno de alumínio, posteriormente seladas em máquina seladora para evitar 

entrada de umidade e transportadas até o Laboratório de Métodos de Análise na UFC onde 

foram armazenadas. Após isso as amostras foram trituradas em moinho de facas e separadas 
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por granulometria em agitador provido de peneiras ABNT de forma a obter várias faixas de 

granulometria (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Faixas de granulometria utilizadas  

(mesh) (milímetros) 

< 20 > 0,84 

20 – 60 0,84 – 0,25 

60 – 150 0,25 – 0,10 

150 – 200 0,10 – 0,074 

> 200 < 0,074 

 

As amostras assim preparadas foram acondicionas em recipientes plásticos 

devidamente rotulados onde constaram da identificação, a origem do caju, o processo de 

secagem utilizado e a faixa granulométrica do mesmo. Os recipientes plásticos com as 

amostras de caju foram mantidos em ambiente de baixa umidade dentro de dessecador (Figura 

8). 

 

Figura 8 – Bagaço do pedúnculo do caju seco em estufa (a) e liofilizado (b) 

 

 

(a) (b) 
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3.3 Caracterização e preparo do efluente 

O efluente utilizado foi o resíduo proveniente da aplicação do método de Mohr 

obtido dos laboratórios de prática de Química Analítica do curso de Química da UFC. O 

método de Mohr consiste na determinação de haletos metálicos por titulação de precipitação 

com AgNO3 como titulante e K2CrO4 como indicador. 

Nos laboratórios de ensino, em cada titulação são gerados por grupo de 02 alunos 

cerca de 30 mL de resíduo líquido que contém as espécies CrO4
2–, NO3

-, K+, Na+, traços de 

Ag+ e  outras espécies provenientes da matriz da amostra. Geralmente são utilizadas como 

solução amostra para o método de Mohr água de abastecimento ou águas mananciais que 

possuem outros íons em sua composição bem como matéria orgânica. O resíduo sólido é 

composto principalmente de AgCl e Ag2CrO4. 

Fazendo um levantamento das disciplinas ofertadas pela coordenação do curso de 

Química da UFC, observou-se que são ofertadas semestralmente 21 turmas nas quais são 

ministradas aulas práticas abordando titulação de precipitação por uso do método de Mohr. 

Ao todo são gerados em média 7,5 litros do efluente laboratorial por semestre. 

Para utilização do efluente foi feito um preparo prévio que constou de filtragem e 

pré-concentração do mesmo. Cerca de 3 litros do resíduo de Mohr foram filtrados e o 

precipitado lavado com água destilada. As águas de lavagem juntamente com o filtrado foram 

transferidas para um béquer e levadas a evaporação até um volume de aproximadamente 500 

mL para pré-concentração e maior facilidade de acondicionamento do resíduo. O resíduo 

sólido foi acondicionado em recipiente separado. O procedimento foi repetido até obtenção de 

aproximadamente 5 L de resíduo de Mohr concentrado, o que resultou da filtragem e 

evaporação de um total de aproximadamente 33 L de resíduo de Mohr. 

 

3.4 Ensaios de adsorção-dessorção 

Foram realizados ensaios de adsorção do cromo presente no resíduo de Mohr 

concentrado utilizando o pó do caju como adsorvente. Em um recipiente foram colocados em 

contato 1,5 g de pó de caju seco em estufa (Figura 8) e 11,5 mL do resíduo de Mohr 

concentrado conforme procedimento descrito no item 3.3. A proporção adsorvente/efluente 

utilizada foi fruto de estudos prévios de utilização do pó do caju como adsorvente, por isso foi 

utilizada como ponto de partida para os experimentos. Após 24 h de contato a solução foi 
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filtrada em papel de filtro comum e testada quanto à presença de cromato na solução pela 

adição de algumas gotas de solução de BaCl2 à uma alíquota da amostra. A presença de íons 

CrO4
2– neste teste é evidenciada pela formação de precipitado amarelo de BaCrO4. 

 

  CrO4
2–

 (aq) + BaCl2(aq)  BaCrO4(s) + 2Cl– (aq) (20) 

 

Após o processo de adsorção foi realizada filtração e o adsorvente foi lavado 

diversas vezes com água destilada até a solução de lavagem tornar-se incolor. O adsorvente 

foi seco em estufa a 110 ºC até remoção completa de umidade. Testes qualitativos com várias 

soluções foram realizados para escolha da dessorção mais adequada. Amostras do adsorvente 

foram colocadas em contato com soluções de HCl 1,00 mol L-1, NaOH 1,00 mol L-1, KClO3 

1,00 mol L-1 e EDTA 0,05 mol L-1 com a finalidade de testar a dessorção do cromo.  A 

escolha dos quatro reagentes foi feita com base em suas propriedades. O ácido clorídrico pode 

agir como trocador iônico, pois libera prótons que deslocam o Cr3+ dos sítios de adsorção: 

 

 (RCOO-)3Cr3+ + 3HCl(aq)  Cr3+ + 3Cl- + 3RCOOH (21) 

 

O hidróxido de sódio também pode agir como trocador iônico, pois libera ânions 

hidróxido para solução que deslocam o cromato dos sítios de adsorção: 

 

Cr

O

O

O O
-

 + NaOH(aq)     CrO4
2–

 (aq) + Na+
(aq) + 

OH

 (22) 

 

O clorato de potássio tem o papel de agente oxidante. A seguinte reação ocorre em 

meio ácido: 

 

 6ClO3
–
 (aq) + 2Cr3+

(aq) + H2O(l)  6ClO2(g) + Cr2O7
2–

 (aq) + 2H+
(aq) (23) 

 

Já o EDTA dessorve o cromo por reação de complexação. A reação é muito lenta 

a temperatura ambiente, porém é acelerada sob aquecimento brando formando o complexo 

violeta Cr(III)-EDTA (FLASCHKA, 1964): 
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 Cr3+
(aq) + EDTA(aq)  Cr3+-EDTA(aq) logKf = 23,4  (pH 4,0–5,0) (24) 

 

As soluções resultantes do contato dos quatro reagentes (HCl, NaOH, KClO3 e 

EDTA) com o adsorvente foram submetidas a testes qualitativos para verificar a presença de 

Cr(III) (evidenciado pela formação do complexo violeta Cr(III)-EDTA) e Cr(VI) (formação 

de precipitado de BaCrO4 após adição de BaCl2). A solução que apresentou melhores 

resultados foi escolhida para estudos quantitativos do rendimento de dessorção. 

 

3.5 Instrumentação 

3.5.1 Espectrometria de Absorção Atômica com Chama 

A determinação do teor de cromo total foi realizada utilizando-se chama de 

ar/acetileno e comprimento de onda de 357,9 nm em espectrômetro de absorção atômica 

(EAA) Varian, modelo AA240FS, pertencente ao Laboratório de Análise de Traços do 

Departamento de Química Analítica e Físico-Química da Universidade Federal do Ceará. As 

concentrações dos padrões utilizados na curva de calibração variaram de 0,06 a 15,00 mg L-1 

(APÊNDICE A). Os padrões da curva foram preparados a partir de solução padrão de 

K2Cr2O7, 1000 mg L-1 em cromo (Tabela 5) tendo sido preparados em meio de HNO3 1% para 

preservação dos mesmos. 

O preparo da amostra para análise foi feito tomando-se uma alíquota da mesma e 

1,0 mL de HNO3 PA para um tubo digestor de politetrafluoretileno (PTFE). Em seguida 

procedeu-se a digestão em bloco digestor a 120 ºC por duas horas. As alíquotas de amostra 

tomadas para digestão variaram entre 0,5 e 2,0 mL dependendo do conteúdo de matéria 

orgânica e do teor de cromo presente no meio. 

A digestão com ácido nítrico faz-se necessária para remover a interferência da 

matéria orgânica (MO) da matriz na determinação por espectrometria de absorção atômica 

com chama. 

 

 MO + nHNO3  xCO2 + yH2O + nNO2 (25) 

 

Também é necessária para oxidar todo o cromo presente no meio a Cr2O7
2- de 

forma a ter apenas uma espécie de cromo no meio ao se inserir a amostra na chama. 
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 2Cr3+
(aq) + 6HNO3(aq) + H2O(l)  Cr2O7

2-
(aq) + 6NO2(g) + 8H+

(aq) (26) 

 

As digestões das amostras foram realizadas no Laboratório de Estudos em 

Química Aplicada do Departamento de Química Analítica e Físico-Química da Universidade 

Federal do Ceará. 

 

3.5.2 Espectrofotometria de Absorção Molecular 

O teor de Cr(VI) foi determinado pelo método da difenilcarbazida (AMERICAN 

PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, 2005). Foram preparados padrões de K2Cr2O7 nas 

concentrações de 0,10 a 1,00 mg L-1 em cromo em balões volumétricos de 100 mL. Em cada 

balão foram adicionados 2,0 mL de uma solução 5 g L-1 de 1,5-difenilcarbazida em acetona, o 

pH ajustado para 2 com ácido sulfúrico e o volume restante aferido com água destilada. Após 

10 minutos de reação o complexo violeta formado foi determinado no comprimento de onda 

de 540 nm em um espectrofotômetro Varian, modelo Cary 50, pertencente ao Laboratório de 

Química Ambiental do Departamento de Química Analítica e Físico-Química da 

Universidade Federal do Ceará. 

O preparo da amostra foi feito da mesma forma que os padrões, porém o volume 

de alíquota retirada para análise variou de acordo com o teor de Cr(VI) na amostra original de 

forma que, após diluição, a solução amostra apresentasse concentração dentro dos limites da 

curva de calibração utilizada (APÊNDICE B). 

 

3.5.3 Espectroscopia no Infravermelho 

Os espectros de absorção na região do infravermelho (IV) foram obtidos a partir 

da dispersão das amostras de pó de caju em pastilhas de brometo de potássio (KBr), utilizando 

um espectrômetro ABB BOMEM, modelo FTLA 2000-102, com janela espectral de 400 a 

4000 cm-1 pertencente ao curso de Pós-Graduação em Química da UFC. Foram estudados os 

espectros do pó de caju in natura após dois processos de secagem distintos (secagem em 

estufa e liofilização) para verificar se há diferenças espectrais significativas referentes à 

diferença na secagem. Também foram obtidos espectros de IV das amostras do adsorvente 

após adsorção de cromato a fim de observar diferenças espectrais referentes ao processo de 

adsorção de cromo. 
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Os espectros de IV dos extratos aquosos do adsorvente obtido pelos dois 

processos de secagem também foram investigados. Os extratos, após secagem, foram 

dispersos em pastilhas de KBr para determinação dos espectros de absorção. As condições 

experimentais de obtenção dos espectros dos extratos aquosos foram as mesmas utilizadas na 

obtenção dos espectros do adsorvente. Foram estudados os espectros dos extratos aquosos do 

caju seco em estufa e liofilizado para verificar se há alguma diferença espectral relativa aos 

compostos extrativos nos dois materiais. Também foram obtidos espectros de IV dos extratos 

aquosos do adsorvente após contato com solução contendo cromato a fim de observar 

diferenças espectrais referentes ao processo de oxidação dos compostos orgânicos em solução 

pelo cromato. 

 

3.5.4 Fluorescência de Raios-X 

As análises de fluorescência de raios-X do adsorvente foram realizadas em 

espectrômetro de fluorescência de raios-X marca RIGAKU, modelo ZSX II mini pertencente 

ao Laboratório de Raios-X do Departamento de Física da UFC. A análise foi realizada nas 

amostras de pó de caju in natura e após adsorção de cromo. 

 

3.6 Estudo do efeito das variáveis na adsorção 

Foram conduzidos experimentos de adsorção em batelada conforme planejamento 

fatorial fracionário (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010) para se estudar o efeito 

das variáveis no processo de adsorção. A tabela 8 mostra as variáveis utilizadas nos 

experimentos de adsorção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Tabela 8 – Variáveis codificadas utilizadas no planejamento fatorial fracionário 27-4 para 

estudar a adsorção de cromo pelo pó do caju 

Código Variável (-) (+) 

pH pH 5,0 7,0 

S Secagem Estufa Liofilizado 

P Tamanho de part. (mm) 0,10 – 0,25 0,25 – 0,84 

m Massa de adsorvente (g) 1,0 1,5 

C Conc. cromo (mg L-1) 500 1000 

t Tempo (h) 1 3 

v Vel. de agitação (rpm) 0 150 

 

A tabela 9 apresenta os experimentos realizados em termos das variáveis 

codificadas apresentadas na tabela 8. Os únicos parâmetros fixos nestes experimentos foram o 

volume de solução padrão de K2CrO4 (15 mL), e o volume de solução-tampão utilizado (10 

mL). As soluções tampão utilizadas nestes experimentos foram preparadas conforme 

procedimento descrito no item 3.1.2 (ver Tabela 6). As respostas utilizadas nesse 

planejamento foram o rendimento de adsorção de cromo total e de Cr(VI) pelo pó do caju. 

Cada experimento foi realizado em duplicata. 

 

Tabela 9 – Planejamento fatorial fracionário 27-4 para estudar a adsorção de cromo pelo pó do 

caju 

Ensaio 

Variáveis codificadas 

pH S P m* C* t* v* 

1 - - - + + + - 

2 + - - - - + + 

3 - + - - + - + 

4 + + - + - - - 

5 - - + + - - + 

6 + - + - + - - 

7 - + + - - + - 

8 + + + + + + + 

* Relações geradoras: I = 124 = 135 = 236 = 1237 
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Com os resultados deste planejamento fatorial fracionário foi feito o estudo da 

influência das variáveis sobre o processo de adsorção e a triagem das variáveis mais 

importantes para um estudo mais detalhado através de um segundo planejamento. 

 

3.7 Otimização das condições de adsorção 

Após triagem das variáveis mais importantes foi realizado um novo planejamento 

fatorial fracionário agora com ponto central para se alcançar as condições ótimas de adsorção. 

A tabela 10 apresenta os valores das variáveis codificadas utilizadas neste novo planejamento. 

 

Tabela 10 – Variáveis codificadas utilizadas no planejamento fatorial fracionário 24-1 com 

ponto central para estudar a adsorção de cromo pelo pó do caju 

Código Variável (-) 0 (+) 

m Massa de adsorvente (g) 1,0 2,0 3,0 

C Conc. cromo (mg L-1) 500 750 1000 

t Tempo (h) 1 2 3 

v Vel. de agitação (rpm) 0 150 300 

 

A tabela 11 apresenta os experimentos realizados em termos das variáveis 

codificadas apresentadas na tabela 10. Os parâmetros mantidos fixos nestes experimentos 

foram o tipo de caju utilizado (seco em estufa), o tamanho de partícula (0,25 a 0,84 mm) e o 

volume de solução padrão de K2CrO4 (15 mL). Nestes experimentos não foi adicionada 

solução-tampão ao sistema sendo, portanto, o pH inicial igual a 7. A resposta a ser otimizada 

foi o rendimento de adsorção de cromo total. Cada experimento foi realizado em duplicata, 

com exceção do ponto central, no qual foram realizadas quatro repetições. 
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Tabela 11 – Planejamento fatorial fracionário 24-1 com ponto central para estudar a adsorção 

de cromo pelo pó do caju 

Ensaio 

Variáveis codificadas 

m C t v* 

1 - - - - 

2 + - - + 

3 - + - + 

4 + + - - 

5 - - + + 

6 + - + - 

7 - + + - 

8 + + + + 

9 0 0 0 0 

* Relação geradora: I = 1234 

 

Os cálculos e gráficos foram realizados com o auxílio do software estatístico 

Minitab® 16. 

 

3.8 Efeito do extrato aquoso do adsorvente na redução do Cr(VI) 

Para melhor compreensão do mecanismo de adsorção, o resíduo de Mohr foi 

colocado em contato com o extrato aquoso do adsorvente. O resíduo de Mohr concentrado foi 

obtido conforme procedimento descrito no item 3.3. O extrato aquoso foi obtido através da 

adição de 15 mL de água destilada a 2 g do adsorvente. O tempo de contato foi de duas horas 

a uma velocidade de agitação de 150 rpm. Após esse período foi realizada a filtração e 

retirada uma alíquota de 10 mL do extrato para outro recipiente ao qual foram adicionados 

também 10 mL do resíduo de Mohr. Esse sistema foi deixado em repouso ao abrigo da luz e 

analisado quanto ao teor de cromo total e Cr(VI) após 24 h. O branco foi preparado através de 

adição de volumes iguais de água destilada e resíduo de Mohr. 
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3.9 Papel do pH na redução do Cr(VI) 

Foi realizado monitoramento do pH durante o processo de adsorção. Foram 

utilizadas as mesmas condições do ponto central do planejamento fatorial fracionário 24-1 

(Tabela 11). Foi feita a medição do pH utilizando um pHmetro de bancada convencional 

desde o tempo inicial até 120 minutos. 

 

3.10 Dessorção 

Após escolha da solução dessorvente mais adequada esta foi utilizada em estudos 

quantitativos. O adsorvente após ter sido utilizado em processo de adsorção em batelada, foi 

lavado abundantemente com água destilada e seco em estufa. Após isso foi transferido para 

um béquer de 100 mL onde foram adicionados 50 mL de uma solução 0,05 mol L-1 de EDTA. 

O béquer foi então levado à chapa aquecedora por 5 minutos a uma temperatura de 

aproximadamente 100 °C para formação do complexo violeta Cr(III)-EDTA. Após filtragem 

o adsorvente foi novamente lavado, seco em estufa e o processo repetido com nova solução de 

EDTA de mesma concentração. A quantificação do teor de cromo na solução de dessorção 

obtida com o uso de EDTA foi realizada conforme procedimento descrito no item 3.5.1. 

 

3.11 Tratamento do resíduo 

Foram executados experimentos de adsorção em batelada nas condições 

otimizadas através de planejamento fatorial. Dessa vez foram utilizados 15 mL do resíduo 

concentrado de Mohr ao invés de uma solução padrão de K2CrO4. O resíduo de Mohr 

concentrado foi obtido conforme procedimento descrito no item 3.3. Foram realizadas quatro 

repetições nas mesmas condições (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Condições dos ensaios de adsorção utilizados com o resíduo de Mohr 

Variável Valor 

pH inicial 7,0 

Secagem Estufa 

Tamanho de part. (mm) 0,25 – 0,84 

Massa de adsorvente (g) 2,0 

Conc. cromo (mg L-1) 1654,43 

Tempo (h) 2 

Vel. de agitação (rpm) 150 

 

A dessorção do resíduo foi realizada conforme descrito no item 3.7. O processo de 

dessorção foi aplicado duas vezes de modo a tentar remover o máximo de cromo adsorvido. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Ensaios de adsorção e dessorção 

A figura 9 apresenta as imagens do resíduo líquido do método de Mohr antes e 

após tratamento com o pó do caju. O resultado do teste qualitativo para Cr(VI) indicou a 

ausência desta espécie, pois não houve formação de precipitado amarelo de BaCrO4 (Equação 

20). Isto sugere que o caju adsorveu grande quantidade do cromato presente no resíduo, ou 

este pode ter sido reduzido a Cr(III). A cor mais escura do resíduo após tratamento é devida 

aos compostos extrativos presentes no caju que são liberados para a solução. 

 

Figura 9 – Resíduo de Mohr antes (a) e após (b) tratamento com o pó do caju 

 

 

Testes feitos no resíduo tratado mostraram que ainda resta cromo em solução, mas 

este encontra-se na forma de Cr(III), tendo sido reduzido em contato com o adsorvente. Esse 

processo ocorre para uma série de biomateriais, devido ao Cr(VI) ser um forte agente 

oxidante. 

Park et al. (2004) usaram a alga marrom, Ecklonia sp., para biossorção de Cr(VI). 

Quando um efluente contendo Cr(VI) foi posto em contato com essa biomassa, o Cr(VI) foi 

completamente reduzido a Cr(III). Parte do Cr(III) convertido ficou em solução e parte foi 

adsorvida na biomassa. Elangovan, Philip, e Chandraraj (2008b) utilizaram flor de palmeira 

para adsorção de Cr(VI). Os autores reportaram que o conteúdo de matéria orgânica no 

(a) (b) 
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adsorvente bem como na mistura reacional influencia na extensão da redução de Cr(VI) a 

Cr(III). De acordo com os autores o Cr(VI) é reduzido em solução por compostos fenólicos e 

taninos e é subsequentemente adsorvido como Cr(III). 

Segundo Park et al. (2007) mais de 200 artigos sobre biossorção de Cr(VI) foram 

publicados nas últimas décadas em várias revistas internacionais, porém não há consenso 

entre os autores; alguns definem o mecanismo de adsorção como ‘adsorção com redução 

acoplada’ e outros acreditam que ocorre adsorção do ânion por atração eletrostática sem a 

ocorrência de reações de redução. 

De acordo com Park et al. (2007) Cr(VI) pode ser removido do meio aquoso por 

biomateriais através de dois mecanismos: redução direta (I) e redução indireta (II) (Figura 

10). No mecanismo I (redução direta), Cr(VI) é diretamente reduzido a Cr(III) na fase aquosa 

por contato com grupos doadores de elétrons do biomaterial, e o Cr(III) reduzido forma 

complexos com o biomaterial ou permanece na fase aquosa. O mecanismo II (redução 

indireta) consiste de três etapas; (i) ligação do Cr(VI) aos grupos carregados positivamente 

presentes na superfície do biomaterial, (ii) redução do Cr(VI) a Cr(III) por grupos doadores de 

elétrons adjacentes, e (iii) liberação do Cr(III) na fase aquosa devido a repulsão eletrostática 

entre os grupos carregados positivamente e o Cr(III), ou complexação do Cr(III) com grupos 

adjacentes. Ao reduzir o pH da fase aquosa, um grande número de prótons podem facilmente 

coordenar com grupos amino e carboxil presentes na superfície do biomaterial. Desse modo, 

um pH baixo torna a superfície do biomaterial mais positiva. Quanto mais positiva for a carga 

superficial do biomaterial, mais rápida será a taxa de remoção de Cr(VI) da solução. Um pH 

mais baixo também acelera as reações redox nos mecanismos I e II, pois prótons participam 

dessa reação. Se há poucos grupos doadores de elétrons no biomaterial ou poucos prótons em 

solução, o cromo pode ser adsorvido preferencialmente no estado hexavalente. O mecanismo 

predominante depende do sistema de biossorção (pH da solução, temperatura, tipo de 

biomaterial, concentração de Cr(VI), etc.). 
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Figura 10 – Mecanismo proposto por Park et al. (2007) para biossorção de Cr(VI) 

 

 

A principio era esperado que o cromo pudesse estar adsorvido tanto na forma de 

ânion como cátion, por isso foram testadas várias soluções com diferentes propriedades para 

tentar dessorver o cromo em qualquer uma das formas (NaOH 1,00 mol L-1, HCl 1,00 mol L-1, 

KClO3 1,00 mol L-1 e EDTA 0,05 mol L-1).  

A solução de dessorção proveniente do uso de NaOH mostrou resultado positivo 

para o teste com BaCl2, porém também apresentou turbidez (Figura 11). O NaOH reage com a 

lignina provocando quebra da cadeia polimérica e, portanto, degradação do adsorvente 

(ELANGOVAN; PHILIP; CHANDRARAJ, 2008a; HON, 1996). 

A solução de dessorção proveniente do uso de HCl apresentou resultado positivo 

para o teste de Cr(III), porém apresentou turbidez e uma coloração similar à da solução de 

dessorção proveniente do uso de NaOH, porém um pouco menos intensa. Sabe-se que o 

contato com ácidos promove remoção de parte da lignina e outros compostos do adsorvente 

(ELANGOVAN; PHILIP; CHANDRARAJ, 2008b). 

O KClO3 foi estudado por ser forte agente oxidante. Esperava-se que ele 

promovesse a oxidação do cromo adsorvido na forma de cátion, levando o mesmo a 

dicromato em meio ácido, porém o mesmo não foi observado. Isto indica que o ânion ClO3
- 
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pode estar sendo repelido pela superfície carregada negativamente do adsorvente de modo a 

não atingir os sítios de adsorção. 

Das quatro soluções testadas para dessorção a que apresentou melhores resultados 

foi o EDTA (Tabela 13). Este forma um complexo violeta extremamente estável com o 

Cr(III). A reação é extremamente lenta (Equação 24) a temperatura ambiente, porém se 

processa rapidamente sob aquecimento moderado (abaixo de 100 ºC). 

 

Tabela 13 – Resultados obtidos nos ensaios qualitativos de dessorção 

Solução 
Teste para 

Cr(VI) 

Teste para 

Cr(III) 

Turbidez da solução Cor da solução 

HCl Não realizado Positivo Turva Alaranjado 

NaOH Positivo Não realizado Turva Alaranjado 

KClO3 Negativo Não realizado Límpida Incolor 

EDTA Não realizado Positivo Límpida Violeta 

 

A figura 11 mostra o aspecto das soluções de dessorção obtidas com os reagentes 

utilizados. A solução de dessorção proveniente do uso de HCl 1,00 mol L-1 não está 

apresentada. 

 

Figura 11 – Soluções de dessorção obtidas com NaOH 1,00 mol L-1 (a), KClO3 1,00 mol L-1 

(b) e EDTA 0,05 mol L-1 (c) 

 

(a) (b) (c) 
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Os resultados da tabela 13 mostram que o cromo pode estar adsorvido tanto na 

forma de Cr(VI) como na forma de Cr(III). Por não apresentar sinais de degradação do 

adsorvente e promover a dessorção do cromo, o EDTA foi escolhido como solução 

dessorvente para estudos quantitativos. 

 

4.2 Espectroscopia no Infravermelho 

Os espectros de absorção na região do infravermelho (IV) das amostras de caju 

seco em estufa e liofilizado estão apresentados na figura 12. Os gráficos estão deslocados no 

eixo das ordenadas para facilitar visualização. Os espectros apresentam perfil típico de 

materiais lignocelulósicos. 

 

Figura 12 – Espectros de infravermelho do pó do caju seco em estufa (est) e liofilizado (lio) 
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A banda de absorção larga em 3381 cm-1 indica a presença de estiramentos dos 

grupos –OH e –NH, mostrando assim a presença de grupos hidroxil e amino no adsorvente. 

As bandas em 2926 e 2854 cm-1 são devido a estiramento assimétrico e simétrico de grupos –

CH2, respectivamente. As bandas de absorção em 1744 e 1641 cm-1 são devido ao estiramento 

C=O em aldeídos e cetonas conjugados (1744 cm-1) e não-conjugados (1641 cm-1) a anéis 

aromáticos. A banda de absorção em 1537 cm-1 é devido ao estiramento da ligação C=C de 
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anel aromático. O íon carboxilato apresentou duas bandas: estiramento C=O em 1447 e 1373 

cm-1. A banda em 1236 cm-1 representa estiramento do grupo –SO3. As bandas de absorção 

em 1034 e 1154 cm-1 são referentes ao estiramento C–OH em álcoois primários e secundários, 

respectivamente. 

A figura 13 mostra os espectros das amostras de adsorvente após contato com 

resíduo de Mohr. Observou-se uma diminuição na intensidade do pico C–O após adsorção do 

Cr(VI). Por outro lado houve um aumento na banda de absorção C=O. Sabe-se que o Cr(VI) é 

um forte agente oxidante, que pode oxidar álcoois primários e secundários a suas 

correspondentes, cetonas, ácidos carboxílicos e outros compostos tendo hidrogênios 

benzílicos a ácidos benzoicos (ELANGOVAN; PHILIP; CHANDRARAJ, 2008a). Isto indica 

que o Cr(VI) pode ter provocado a oxidação branda de álcoois primários e secundários na 

estrutura lignocelulósica a seus correspondentes aldeídos e cetonas. 

 

Figura 13 – Espectros de infravermelho do pó do caju seco em estufa (est-Cr) e liofilizado 

(lio-Cr) após contato com resíduo de Mohr 
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Também foram analisados os espectros de absorção na região do infravermelho 

dos extratos aquosos do adsorvente seco em estufa e liofilizado. Após extração com água 

destilada, os extratos foram secos para obtenção dos espectros em fase sólida. Os espectros 

estão apresentados na figura 14. Os espectros dos adsorventes (Figura 12) e os espectros dos 
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extratos aquosos (Figura 14) apresentam diferença espectral na faixa de 1700–1100 cm-1 com 

ausência de algumas bandas de absorção nos espectros dos extratos e outras bandas com 

menor intensidade. Isso é devido a apenas alguns componentes do adsorvente, açúcares, 

fenóis, taninos, etc., solúveis em água, estarem presentes nos extratos. 

 

Figura 14 – Espectros de infravermelho do extrato aquoso seco obtido do pó do caju seco em 

estufa (est) e liofilizado (lio) 
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A figura 15 apresenta os espectros dos extratos aquosos do adsorvente após 

contato com o resíduo de Mohr. Observou-se um aumento expressivo na intensidade da banda 

de absorção C=O (1630 cm-1) e também da banda referente ao íon carboxilato (1387 cm-1). 

Isto indica que a oxidação dos compostos extrativos pelo Cr(VI) é mais intensa em solução, 

pois pode levar à formação de ácidos carboxílicos. Sugere-se, portanto, que a redução do 

cromo ocorra em maior extensão em solução por reação com os compostos extrativos do 

adsorvente e em menor extensão por contato com a estrutura lignocelulósica do adsorvente. 

Isto faz sentido, pois reações em solução são mais favorecidas devido ao contato íntimo entre 

os reagentes. Nas reações em superfície a área de contato está limitada pela interface entre 

sólido e líquido. 
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Figura 15 – Espectros de infravermelho do extrato aquoso seco obtido do pó do caju seco em 

estufa (est-Cr) e liofilizado (lio-Cr) após contato com resíduo de Mohr 
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Não se observou diferenças apreciáveis nos espectros com diferentes tipos de 

secagem (estufa e liofilização). Como os dois tipos de tratamento não apresentam diferenças 

estruturais o processo de secagem em estufa é recomendado devido ao custo mais baixo. 

 

4.3 Fluorescência de Raios-X 

Os resultados da análise de fluorescência de raios-X do pó do caju seco em estufa 

são mostrados na tabela 14. A coluna ‘adsorvente in natura’ mostra os elementos 

naturalmente presentes no adsorvente. Após adsorção ocorre um aumento significativo do 

percentual de cromo na superfície, passando de zero para 82,1 %. Vale ressaltar que os 

valores expressos na tabela 14 fazem jus a percentuais relativos dos elementos presentes na 

superfície do adsorvente, portanto não são valores absolutos. Os valores na coluna ‘após 

adsorção’ foram recalculados com base na entrada do cromo devido ao processo de adsorção 

não necessariamente implicando na redução da quantidade desses elementos no adsorvente. 

Observa-se, porém, uma redução significativa no teor de potássio na superfície. No 

adsorvente in natura o teor de potássio é de 59,4% enquanto o de cálcio é de apenas 14,7%. 

Após a adsorção o teor de todos os elementos diminui devido à entrada do cromo. O teor de 
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potássio passa a ser apenas 5,3% enquanto o de cálcio 9,3%. Isto indica que houve liberação 

de potássio para a solução, pois do contrário o teor de potássio ainda seria superior ao de 

cálcio. Esses resultados indicam a perda de potássio para solução por processo de troca iônica. 

O potássio por possuir alta mobilidade iônica, pode estar sendo substituído por íons Cr(III) 

nos sítios de adsorção. 

 

Tabela 14 – Percentual relativo de elementos presente na superfície do adsorvente antes e 

após adsorção a partir de fluorescência de raios-X 

Elemento Adsorvente in natura (%) Após adsorção (%) 

K 59,41 5,29 

Ca 14,72 9,29 

Fe 2,99 1,93 

Cd 7,80 0,00 

P 6,16 0,00 

S 5,62 1,39 

Si 2,22 0,00 

Cl 1,08 0,00 

Cr 0,00 82,11 

 

4.4 Estudo do efeito das variáveis na adsorção 

Realizou-se um planejamento fatorial fracionário para se estudar o processo de 

adsorção de Cr(VI) pelo pó do caju. Foram estudados os efeitos de sete variáveis na adsorção. 

Com base nos resultados do planejamento foi possível se entender como cada variável afeta o 

rendimento de adsorção e foi feita a triagem de variáveis, ou seja, escolha das variáveis mais 

influentes para um estudo mais minucioso através de um segundo planejamento para a 

construção de uma superfície de resposta. A tabela 15 apresenta os resultados de rendimento 

de adsorção de cromo total e Cr(VI) obtidos para cada ensaio do primeiro planejamento 

realizado. 
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Tabela 15 – Resultados obtidos no planejamento fatorial fracionário 27-4 para estudar o 

rendimento de adsorção de cromo total e Cr(VI) pelo pó de caju 

Ensaio 

Variáveis codificadas 

ηCr total (%) ηCr VI (%) pH S P m* C* t* v* 

1 - - - + + + - 49,07 ± 3,07 69,72 ± 5,52 

2 + - - - - + + 86,27 ± 0,18 100,00 ± 0,03 

3 - + - - + - + 76,80 ± 1,19 93,74 ± 0,29 

4 + + - + - - - 66,31 ± 1,08 98,45 ± 0,94 

5 - - + + - - + 78,58 ± 2,04 100,00 ± 0,03 

6 + - + - + - - 9,13 ± 7,57 34,06 ± 8,67 

7 - + + - - + - 48,13 ± 1,66 84,86 ± 0,96 

8 + + + + + + + 87,24 ± 0,32 100,00 ± 0,00 

* Relações geradoras: I = 124 = 135 = 236 = 1237 

 

Os resultados foram analisados através do software Minitab® 16, e as estimativas 

dos efeitos principais foram determinadas. O efeito de um fator é definido pela mudança 

observada na resposta devido à alteração no nível do fator. Os coeficientes de regressão, o 

erro padrão associado e os efeitos são mostrado na tabela 16. 

 

Tabela 16 – Parâmetros estatísticos para o planejamento 27-4 

Fator Parâmetros 

Cr total  Cr VI  

Coeficiente Erro padrão Efeito  Coeficiente Erro padrão Efeito 

Média 62,69 0,77 62,69  85,11 0,92 85,11 

pH –0,45 0,77 –0,91  –1,98 0,92 –3,95 

S 6,93 0,77 13,86  9,15 0,92 18,31 

P –6,92 0,77 –13,84  –5,37 0,92 –10,74 

m 7,61 0,77 15,22  6,94 0,92 13,88 

C –7,13 0,77 –14,26  –10,73 0,92 –21,46 

t 4,99 0,77 9,97  3,54 0,92 7,08 

v 19,53 0,77 39,06  13,33 0,92 26,67 
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Os modelos matemáticos codificados empregados para o planejamento fatorial 

fracionário 27-4 foram: 

 

 ηCr total = 62,69 – 0,45pH + 6,93S – 6,92P + 7,61m – 7,13C + 4,99t + 19,53v (27) 

 

 ηCr VI = 85,11 – 1,98pH + 9,15S – 5,37P + 6,94m – 10,73C + 3,54t + 13,33v (28) 

 

As equações 27 e 28 apresentam modelos matemáticos lineares que descrevem o 

comportamento do sistema dentro da faixa experimental estudada. Com o uso dessas equações 

pode-se calcular a eficiência de remoção de cromo total (Equação 27) ou de Cr(VI) (Equação 

28) através da substituição das variáveis pelos seus valores codificados (–1 ou +1). Essas 

equações são importantes, pois resumem toda a informação do planejamento realizado de 

forma compacta e através delas podemos calcular todos os resultados da tabela 15 com 

bastante exatidão. As tabelas de análise de variância (ANOVA) das equações 27 e 28 estão 

apresentadas nos Apêndices C e D, respectivamente. 

Os efeitos de cada variável podem ser representados graficamente para facilitar 

sua visualização. Na figura 16 estão representados os valores dos efeitos no rendimento de 

adsorção de cromo total. Analisando os dados da figura 16 é possível se entender como cada 

variável afeta a resposta. O aumento do pH provocou uma leve diminuição no percentual de 

cromo adsorvido (–0,91%). Dentre os dois tipos de secagem utilizados o caju liofilizado 

mostrou melhores resultados no percentual médio de remoção de cromo total (+13,86%). Esse 

acréscimo na capacidade de adsorção se deve provavelmente ao fato de a liofilização provocar 

menores alterações no material do que o processo de secagem em estufa. A secagem em 

estufa, mesmo que branda, promove destruição parcial dos poros do adsorvente, promovendo 

formação de aglomerados e diminuição da área superficial. Na liofilização o material tende a 

permanecer mais intacto, pois o mesmo não é exposto a temperaturas elevadas. O tamanho de 

partícula apresentou efeito negativo (–13,84%) na eficiência de remoção de cromo total. Isto 

significa que a faixa de granulometria que mostrou melhores resultados foi a de 0,10 – 0,25 

mm. Por ser formada por partículas de menor tamanho esta faixa apresenta maior área 

superficial o que significa mais sítios de adsorção disponíveis. O aumento da massa também 

promoveu um aumento na eficiência do processo (+15,22%). Isto se deve ao simples fato de o 

sistema ter maior quantidade de adsorvente e, portanto mais sítios de adsorção. O aumento da 

concentração de cromo apresentou um efeito negativo na resposta (–14,26%). Em um nível de 

concentração maior há mais adsorbato no meio para uma mesma quantidade de adsorvente o 
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que provoca uma redução no rendimento do processo. O tempo apresentou efeito positivo na 

resposta (+9,97%). O efeito mais significativo no processo de adsorção foi o da velocidade de 

agitação do sistema (+39,06%). O rendimento médio de adsorção no sistema com agitação 

(82,22%) foi quase o dobro do rendimento no sistema sem agitação (43,16%). O aumento da 

agitação facilita o contato entre adsorbato e adsorvente. Dessa forma o sistema leva um tempo 

consideravelmente menor até atingir o estado de equilíbrio. 

 

Figura 16 – Efeitos das variáveis no rendimento de adsorção de cromo total pelo pó do caju 

para o planejamento fatorial fracionário 27-4 
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Na figura 17 estão representados os valores dos efeitos no rendimento de adsorção 

de Cr(VI). Uma mudança entre os níveis mínimo e máximo das variáveis pH, S, P, m, C, t e v, 

resulta em variações de, respectivamente, –3,95; +18,31; –10,74; +13,88; –21,46; +7,08 e 

+26,67% na eficiência de remoção. 

 

 

 

 



63 

 

Figura 17 – Efeitos das variáveis no rendimento de adsorção de Cr(VI) pelo pó do caju para o 

planejamento fatorial fracionário 27-4 

7,05,0

100

90

80

70

liofilizadoestufa 0,25-0,840,10-0,25

1,51,0

100

90

80

70

1000500 31

1500

100

90

80

70

pH

%
 A

d
s
 C

r 
V

I

Secagem Tam. Part. (mm)

Massa de adsorvente (g) Conc. Cromo (mg/L) Tempo (h)

Vel. Agit. (rpm)

 

 

Podemos concluir que quando o efeito de um fator é positivo um aumento na 

eficiência de remoção é observado quando o fator muda do nível mínimo para o nível 

máximo. Entretanto, quando o efeito é negativo, ocorre uma redução na eficiência de remoção 

quando o fator é alterado para o seu nível mais alto. 

Para analisar a significância de cada efeito foram gerados diagramas de Pareto. A 

figura 18 apresenta o diagrama de Pareto para a eficiência de remoção de cromo total. Pode-se 

observar que todas as variáveis estudadas são influentes no processo de adsorção com 95% de 

confiança, com exceção do pH. Isto não significa que o pH não afeta o processo de adsorção. 

Apenas os valores de pH utilizados (5,0 e 7,0) não apresentaram significância na resposta (% 

de adsorção de cromo total). Isto significa que não há diferença estatística significativa na 

resposta ao se variar o valor de pH nessa faixa de valores. É conhecido na literatura que 

valores de pH mais ácidos favorecem o processo de adsorção de cromo por materiais 

lignocelulósicos (NAKANO; TAKESHITA; TSUTSUMI, 2001; PARK; YUN; PARK, 2004). 

Observou-se que a variável mais influente na resposta foi a velocidade de agitação. 

 



64 

 

Figura 18 – Diagrama de Pareto do efeito padronizado em termos de adsorção de cromo total 

para o planejamento fatorial fracionário 27-4 
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A figura 19 apresenta o diagrama de Pareto para a eficiência de remoção de 

Cr(VI). Da mesma forma que na figura 18, todas as variáveis são influentes no processo com 

95% de confiança, com exceção do pH, sendo a velocidade de agitação a variável mais 

influente. 

Após análise dos resultados do planejamento fatorial fracionário foi feita a 

escolha das variáveis mais importantes no processo para compor um segundo planejamento. 

Para triagem, foi levada em conta a magnitude do valor de cada efeito na resposta e alguns 

fatores de ordem prática. As variáveis mantidas no segundo planejamento foram m, C, t e v 

devido a apresentarem efeito significativo na resposta. Os demais parâmetros (pH, S e P) 

foram fixados em valores convenientes. O pH utilizado foi 7,0 devido a essa variável não 

apresentar significância na faixa estudada. Não foi utilizada solução-tampão de forma que o 

pH foi ajustado apenas no início do experimento. As variáveis secagem e tamanho de 

partícula foram escolhidas de forma a otimizar o processo de adsorção em condições viáveis 

economicamente. Foi utilizado o pó do caju seco em estufa com tamanho de partícula entre 

0,25–0,84 mm. O pó do caju liofilizado não foi escolhido, apesar de apresentar melhores 

resultados, pois o processo de liofilização é mais dispendioso que o processo de secagem em 
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estufa. A faixa de granulometria de 0,25–0,84 mm foi escolhida por ser a faixa mais 

abundante obtida após o processo de trituração. 

 

Figura 19 – Diagrama de Pareto do efeito padronizado em termos de adsorção de Cr(VI) para 

o planejamento fatorial fracionário 27-4 

pH

Tempo (h)

Tam. Part. (mm)

Massa de adsorvente (g)

Secagem

Conc. Cromo (mg/L)

Vel. Agit. (rpm)

1614121086420

V
a

ri
á

v
e

l

Efeito Padronizado

2,31

-2,16

3,86

-5,86

7,57

9,99

-11,71

14,55

Diagrama de Pareto do Efeito Padronizado
(resposta - % Ads Cr VI, Alfa = 0,05)

 

 

4.5 Otimização das condições de adsorção 

Foi realizado planejamento fatorial fracionário com ponto central de modo a se 

conhecer o ponto ótimo do sistema, ou seja, as condições onde ocorre a máxima adsorção de 

cromo. As variáveis estudadas foram: m, C, t e v. Os demais parâmetros foram fixados: pH: 

7,0 inicial; S: estufa; P: 0,25–0,84 mm. A tabela 17 apresenta os resultados no rendimento de 

adsorção de cromo total e Cr(VI) obtidos para este planejamento. 
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Tabela 17 – Resultados obtidos no planejamento fatorial fracionário 24-1 com ponto central 

para estudar o rendimento de adsorção de cromo total e Cr(VI) pelo pó de caju 

Ensaio 

Variáveis codificadas 

ηCr total (%) ηCr VI (%) m C t v* 

1 - - - - 13,78 ± 1,02 50,00 ± 0,00 

2 + - - + 75,86 ± 0,15 100,00 ± 0,00 

3 - + - + 64,05 ± 1,16 79,50 ± 0,71 

4 + + - - 28,54 ± 0,98 46,00 ± 2,83 

5 - - + + 88,29 ± 2,84 100,00 ± 0,00 

6 + - + - 35,06 ± 7,11 60,00 ± 11,31 

7 - + + - 23,45 ± 4,87 26,50 ± 7,78 

8 + + + + 79,52 ± 0,30 100,00 ± 0,00 

9 0 0 0 0 82,47 ± 0,38 100,00 ± 0,00 

* Relação geradora: I = 1234 

 

Os modelos matemáticos codificados empregados para o planejamento fatorial 

fracionário 24-1 com ponto central foram: 

 

ηCr total = 82,48 + 3,68m – 2,18C + 5,51t + 25,86v – 31,41m2 + 1,46mC – 2,97mt – 2,92mv 

 (29) 

 

ηCr VI = 100,00 + 11,75m – 1,75C + 6,88t + 30,13v – 35,25m2 – 1,75mC – 3,38mt – 6,63mv 

 (30) 

 

As tabelas de análise de variância (ANOVA) das equações 29 e 30 estão 

apresentadas nos Apêndices E e F, respectivamente. 

Os gráficos de contorno gerados para o sistema mostram o comportamento da 

resposta nas diversas combinações de valores das variáveis (Figuras 20 e 21). Cada gráfico 

apresentado representa a variação de dois parâmetros enquanto os demais são mantidos fixos. 

Com isso podemos prever qual seria o percentual de adsorção a ser atingido ao se trabalhar 

em uma dada condição, apenas observando o gráfico. 

A figura 20 apresenta os gráficos de contorno em termos do rendimento de 

adsorção de cromo total. As áreas cinza dos gráficos mostram combinações de variáveis que 

produzem rendimento máximo. Observa-se nos gráficos de contorno a mesma tendência 
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observada nos gráficos de efeitos. As regiões dos gráficos onde o rendimento é maior são 

aquelas onde são empregadas velocidades maiores, tempos maiores e concentrações menores 

levando a um aumento no percentual de adsorção. Já o efeito da massa de adsorvente não 

apresenta tendência linear. Observa-se que a variável segue uma tendência quadrática tendo 

um máximo na resposta ao se utilizar 2 g de adsorvente. Isto pode ser explicado da seguinte 

forma. O caju possui uma série de compostos solúveis em água tais como taninos 

hidrolisáveis e compostos fenólicos. Sabe-se que compostos polifenólicos agem como 

quelantes de íons metálicos in vitro (LAVID et al., 2001). Desta forma um excesso de 

adsorvente favorece um aumento de compostos extrativos na solução favorecendo a 

estabilização do cromo na forma de complexo. Este fenômeno tende a reduzir a afinidade do 

íon pela superfície, diminuindo o percentual de cromo adsorvido mesmo havendo mais 

adsorvente no sistema. 

 

Figura 20 – Gráficos de contorno em termos de adsorção de cromo total para o planejamento 

fatorial fracionário 24-1 com ponto central 
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Os gráficos de contorno em termos de rendimento de Cr(VI) mostraram 

comportamento similar, com rendimentos maiores em velocidades maiores, tempos maiores e 

concentrações menores e massa de adsorvente em valor intermediário resultando em um 
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maior rendimento de adsorção (Figura 21). Observa-se, entretanto, que há regiões extensas 

dos gráficos onde ocorre 100% de remoção de Cr(VI). Nestas regiões não necessariamente 

todo o cromo estaria adsorvido porque ainda pode haver Cr(III) em solução no sistema. A 

figura 21, portanto, mostra as regiões experimentais onde todo o Cr(VI) foi reduzido a Cr(III) 

e/ou adsorvido. 

 

Figura 21 – Gráficos de contorno em termos de adsorção de Cr(VI) para o planejamento 

fatorial fracionário 24-1 com ponto central 
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4.6 Efeito do extrato aquoso do adsorvente na redução do Cr(VI) 

Após 24 h de contato entre o resíduo de Mohr e o extrato aquoso do adsorvente 

observou-se redução substancial do teor de cromato (Tabela 18). Em média 38,41% do cromo 

total foi reduzido a Cr(III) o que mostra que os compostos extrativos por si só possuem 

capacidade de redução do íon cromato. Elangovan, Philip, e Chandraraj (2008a) estudaram a 

adsorção de Cr(VI) por várias plantas aquáticas e associaram a redução do Cr(VI) ao 

conteúdo de fenóis totais e taninos na matéria orgânica liberada pelos adsorventes. Os autores 

afirmam que há uma correlação direta entre a quantidade de matéria orgânica liberada e o 

percentual de Cr(VI) reduzido. 
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Tabela 18 – Balanço do sistema em porcentagem de Cr(III) e Cr(VI) para o tratamento do 

resíduo de Mohr com extrato aquoso do adsorvente após 24 h de contato (n = 4) 

Ensaio Cr III (%) Cr VI (%) 

1 31,30 68,70 

2 46,60 53,40 

3 40,59 59,41 

4 35,16 64,84 

Média ± DP 38,41 ± 6,66 61,59 ± 6,66 

 

Esses resultados mostram que o extrato aquoso por si só possui capacidade de 

reduzir o Cr(VI) à sua forma menos tóxica, Cr(III). Entretanto, o processo de redução é mais 

intenso com a presença do adsorvente, pois neste caso, a redução do Cr(VI) também ocorre na 

superfície do adsorvente. Após a redução, parte do Cr(III) pode formar complexos com os 

taninos e outros compostos fenólicos e ficar estável em solução não chegando a ser adsorvido 

na superfície. Outra parte do Cr(III) chega até à superfície e é adsorvida através de troca 

iônica ou através de ligações covalentes com a superfície. Os dados de fluorescência de raios-

X (Tabela 14) reforçam que ocorre troca iônica entre o Cr(III) e os íons K+ presentes na 

superfície do adsorvente. Romero-González et al. (2006) reportaram a biossorção de Cr(III) 

em Agave lechuguilla. A biossorção foi devida a interação do íon Cr(III) com grupos 

carboxílicos na superfície do tecido celular do adsorvente. Suksabye et al. (2007) usaram 

casca de coco no tratamento de águas residuais de galvanoplastia e sugeriram que Cr(III) pode 

estar adsorvido através de ligações covalentes com os grupos C=O e O–CH3 nos quais pares 

de elétrons livres nos átomos de oxigênio podem ser doados para formação da ligação com 

Cr(III). Os grupos amino e carboxil em aminoácidos e os átomos de nitrogênio e oxigênio das 

ligações peptídicas em proteínas podem estar disponíveis no adsorvente para formação de 

ligações coordenadas com íons metálicos (NIU; VOLESKY, 2003). Parte do cromo que não 

foi reduzida pode ser adsorvida também na forma de Cr(VI), porém este processo é menos 

efetivo devido à repulsão de cargas negativas do ânion com a superfície carregada 

negativamente do adsorvente (AGGARWAL; GOYAL; BANSAL, 1999). Liu et al., 2006 

reportaram que a redução do Cr(VI) é a etapa limitante na biossorção do mesmo. 
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4.7 Papel do pH na redução do Cr(VI) 

Os experimentos de adsorção do segundo planejamento experimental (24-1) foram 

executados em pH inicial igual a 7,0, sem adição de solução-tampão. O pH então ficou livre 

para variar no decorrer do processo de adsorção. O pedúnculo do caju possui caráter ácido 

apresentando um pH igual a 4,2 (Tabela 1). Observou-se, então, no decorrer da adsorção uma 

redução do pH inicial chegando a 4,4 ao final do processo (Figura 22). 

 

Figura 22 – Gráfico do pH versus tempo de adsorção 
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No início do processo de adsorção o pH do meio era igual a 7,0. Neste pH a 

espécie de Cr(VI) predominante no meio é CrO4
2- (Figura 23). A redução do Cr(VI) pode ser 

então regida preferencialmente pela reação de redução do CrO4
2- (Equação 5). Porém, logo 

após o tempo 0 o pH cai abaixo de 5,0 provavelmente devido à liberação de compostos 

orgânicos de caráter ácido para o meio aquoso. O pH continua diminuindo com o tempo e 

estabiliza em 4,4 após 120 minutos. Na faixa de pH em que a maior parte do processo se 

desenvolve (entre 4,5 e 5,0) as espécies de Cr(VI) predominantes no meio são HCrO4
- e 

Cr2O7
2- (Figura 23). O processo de redução então pode ser descrito pelas equações 3 e 4. 
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Figura 23 – Diagrama de distribuição de espécies do Cr VI em solução (I = 0,05 mol L-1) 
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O Cr(III) resultante da reação de redução pode participar de várias reações de 

equilíbrio em solução, estando presente majoritariamente na forma de aqua e hidroxo-

complexos, na ausência de agentes complexantes (Equações 6 a 8). Porém, no sistema de 

adsorção aplicado neste trabalho existem outros agentes complexantes como, por exemplo, 

cloreto que é encontrado no adsorvente (Tabela 14) e pode ser liberado para a solução, ou que 

pode ser também proveniente da própria matriz do resíduo de Mohr. Também existem 

compostos fenólicos e taninos liberados do adsorvente que podem complexionar com o 

Cr(III) (LAVID et al., 2001). O Cr(III) também pode participar de processo de troca iônica 

com íons H+ do adsorvente favorecendo a redução do pH do meio. 

Em meios concentrados, o que é o caso deste trabalho, podem ser gerados também 

complexos polinucleares do Cr(III) como Cr2(OH)2
4+, Cr3(OH)4

5+ e Cr4(OH)6
6+ (RAI; SASS; 

MOORE, 1987). Nos níveis de concentração utilizados (entre 500 e 1000 mg L-1) podemos 

considerar a espécie de Cr(III) predominante no pH 4,4 como sendo Cr3(OH)4
5+ (Figura 24).  
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Figura 24 – Diagrama de distribuição de espécies do Cr(III) em solução 
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Esta espécie pode ser formada no sistema através da seguinte reação de hidrólise: 

 

 3Cr3+ + 4H2O Cr3(OH)4
5+ + 4H+ (31) 

 

Além da reação de hidrólise também são liberados prótons da biomassa por 

adsorção via troca iônica do Cr(III) reduzido (DENG; TING, 2005). Conclui-se, portanto, que 

uma série de reações que envolvem prótons estão presentes durante a adsorção de Cr(VI). As 

reações de redução do Cr(VI) consomem prótons, porém o caráter ácido do adsorvente 

juntamente com as reações de hidrólise do Cr(III) e a liberação de prótons pelo mecanismo de 

adsorção por troca iônica prevalecem fazendo com que o pH final seja menor do que o pH 

inicial. 
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4.8 Isoterma 

Os dados do planejamento fatorial fracionário 24-1 com ponto central podem ser 

expressos em termos da capacidade de adsorção de cromo total, qe (mg g-1). O modelo 

matemático que descreve os dados do planejamento é o seguinte: 

 

 qe = 4,64 – 1,57m + 1,01C + 0,13t + 1,90v – 1,03m2 – 0,35mC + 0,25mt – 1,01mv (32) 

 

A tabela de análise de variância (ANOVA) da equação 32 está apresentada no 

Apêndice G. Utilizando a equação 32 do modelo obtido através de planejamento fatorial 

foram feitos cálculos de estimativa dos parâmetros de isoterma de adsorção. Foram aplicados 

os modelos de isoterma de Langmuir (Figura 25) e Freundlich (Figura 26) sobre os dados 

estimados através do planejamento utilizado. 

 

Figura 25 – Isoterma Langmuir (m = –1; t = 1; v = 1) 
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Figura 26 – Isoterma Freundlich (m = –1; t = 1; v = 1) 
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A tabela 19 apresenta os parâmetros dos modelos de isoterma aplicados. O 

modelo que melhor se ajustou foi o de Langmuir (R2 = 0,9873) que indica o que o processo de 

adsorção ocorre em monocamadas. A capacidade máxima de adsorção de acordo com o 

modelo de Langmuir (qmax) apresentou o valor de 10,17 mg g-1. O valor de RL calculado foi de 

0,83, o que significa que o processo de adsorção é favorável.  

 

Tabela 19 – Parâmetros das isotermas 

Langmuir Freundlich 

R2 qmax (mg g-1) KL R2 n Kf 

0,9873 10,17 2,08.10-2 0,9441 5,38 3,00 

 

A capacidade de adsorção atingida neste trabalho para o pó de caju apresenta 

valor similar a outros adsorventes reportados na literatura (Tabela 20). 
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 Tabela 20 – Capacidade de adsorção de vários adsorvente reportados na literatura 

Biomaterial 
qe (mg g-1) 

Referência 
Cr(VI) Cr(III) 

flor de palmeira 4,90 6,24 ELANGOVAN; PHILIP; 

CHANDRARAJ, 2008b 

palha de arroz 3,15 - GHARAIBEH; ABU-EL-SHAR; AL-

KOFAHI, 1998 

folhas de mangue 8,87 2,63 ELANGOVAN; PHILIP; 

CHANDRARAJ, 2008a 

junco 1,66 7,18 ELANGOVAN; PHILIP; 

CHANDRARAJ, 2008a 

carvão ativo comercial 

carvão ativo obtido de 

casca de coco 

15,47 - BABEL; KURNIAWAN, 2004 

BABEL; KURNIAWAN, 2004 10,88 - 

Aspergillus niger Cr total: 15,2 MUNGASAVALLI; 

THIRUVENKATACHARI; JIN, 2007 

bagaço de cana 5,75 - GARG et al., 2007 

sabugo de milho 3,0 - GARG et al., 2007 

torta de Jatropha 11,75 - GARG et al., 2007 

farelo de trigo - 93 FARAJZADEH; MONJI, 2004 

casca de eucalipto 45 - SARIN; PANT, 2006 

pó de caju Cr total: 10,17 este trabalho 

 

4.9 Cinética 

Os dados cinéticos também foram estimados com base no modelo gerado através 

dos resultados do planejamento fatorial. Foram aplicados os modelos de cinética de pseudo-

primeira ordem (Figura 27) e pseudo-segunda ordem (Figura 28). 
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Figura 27 – Cinética de pseudo-primeira ordem (m = 0; C = 1; v = 1) 
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Figura 28 – Cinética de pseudo-segunda ordem (m = 0; C = 1; v = 1) 
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A tabela 21 apresenta os coeficientes de determinação dos modelos cinéticos 

aplicados. O modelo que mais se ajustou aos dados foi o de cinética de pseudo-segunda 

ordem (R2 = 0,9998). O comportamento de cinética de pseudo-segunda ordem sugere que o 
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mecanismo principal no processo de adsorção é a interação entre o metal e os grupos 

funcionais na superfície do adsorvente. 

 

Tabela 21 – Parâmetros de cinética de adsorção 

Primeira Ordem  Segunda Ordem 

K1 (min-1) R2  K2 (g mg min-1) R2 

1,13.10-2 0,9252  1,71.10-1 0,9998 

 

4.10 Tratamento do resíduo 

O processo de otimização de adsorção de Cr(VI) através do estudo dos gráficos de 

contorno do sistema e a escolha do dessorvente mais apropriado (EDTA 0,05 mol L-1) foi 

feita com soluções preparadas de K2CrO4. Após isso, o método de adsorção-dessorção foi 

aplicado no tratamento do resíduo líquido de Mohr. 

A adsorção foi realizada no ponto central do planejamento 24-1 (pH: 7,0 inicial; S: 

estufa; P: 0,25–0,84 mm; m: 2,0 g; t: 2 h; v: 150 rpm) sendo utilizado 15 mL de resíduo de 

Mohr. O único parâmetro que divergiu das condições do ponto central foi a concentração de 

cromo que foi da ordem de 1500 mg L-1 (Tabela 12). Foram realizadas quatro repetições nas 

mesmas condições. 

A tabela 22 mostra o rendimento do processo de adsorção expresso em unidades 

de porcentagem de cromo total. Em média 89,18 % do total de cromo do resíduo foi 

adsorvido ficando 10,82 % em solução. Um resultado em boa concordância com os valores 

obtidos nos ensaios de otimização com solução padrão de cromo no qual se atingiu em média 

82,47 %. 
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Tabela 22 – Balanço do sistema em porcentagem de cromo total para o processo de adsorção 

do resíduo de Mohr 

 Adsorção (%) 

Ensaio Cr no resíduo Cr adsorvido 

1 10,91 89,09 

2 10,97 89,03 

3 10,31 89,69 

4 11,07 88,93 

Média ± DP 10,82 ± 0,34 89,18 ± 0,34 

 

A dessorção foi feita com solução de EDTA conforme descrito no item 3.7. A 

tabela 23 mostra o balanço do processo de dessorção com a solução de EDTA. Dos 89,18% 

de cromo total adsorvidos, 33,40% foram dessorvidos com EDTA ficando o restante 

(55,79%) retido no adsorvente. A dessorção não foi completa, pois parte do cromo pode estar 

adsorvido na forma hexavalente (AGGARWAL; GOYAL; BANSAL, 1999; ROMERO-

GONZÁLEZ et al., 2005) ou pode estar quimicamente ligado de forma a não reagir com o 

EDTA. Suksabye et al. (2007) reportam que Cr(III) pode estar adsorvido através de ligações 

covalentes com os grupos C=O e O–CH3 nos quais pares de elétrons livres nos átomos de 

oxigênio podem ser doados para formação da ligação com Cr(III). Reações similares a estas 

podem acontecer também com o adsorvente utilizado neste trabalho dificultando, assim, a 

dessorção completa do Cr(III). 

 

Tabela 23 – Balanço do sistema em porcentagem de cromo total para o processo de dessorção 

do resíduo de Mohr 

 Dessorção (%) 

Ensaio Cr não dessorvido Cr dessorvido com EDTA 

1 54,71 34,38 

2 54,80 34,23 

3 55,78 33,91 

4 57,86 31,07 

Média ± DP 55,79 ± 1,47 33,40 ± 1,57 
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A figura 29 mostra o balanço de massa geral do sistema de tratamento e 

recuperação do cromo total pelo método utilizado. 

 

Figura 29 – Balanço do sistema em porcentagem de cromo total para o processo de tratamento 

do resíduo de Mohr  
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Vale ressaltar que praticamente todo o cromo restante no resíduo (10,82%) está 

como Cr(III), menos toxico do que o Cr(VI), na forma de aqua-complexos (KOTAS; 

STASICKA, 1999) ou complexado com ligantes orgânicos solúveis (EVANKO; DZOMBAK, 

1997) liberados pelo adsorvente. Apesar da considerável redução, o nível de concentração de 

Cr(III) no resíduo tratado ainda está acima do limite de 1,0 mg/L exigido pelo Conama não 

podendo ser descartado. No entanto, o mesmo pode ser reaproveitado em práticas 

laboratoriais. Algumas proposições de reutilização serão apresentadas adiante. 

 

4.11 Possibilidades de reutilização do resíduo 

Após o final do processo de tratamento do resíduo de Mohr executado neste 

trabalho foram gerados dois resíduos líquidos (resíduo tratado e solução de dessorção) e um 

sólido (adsorvente com cromo), como apresentado na figura 29. O resíduo tratado contém 

Cr(III), e pode ser utilizado como solução amostra na determinação do mesmo por titulação 

de complexação. Um roteiro básico de prática laboratorial consistiria na reação do Cr(III) com 
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EDTA em excesso e determinação do excesso de EDTA por reação com algum cátion 

metálico em pH específico através da adição de solução-tampão. Através de cálculos 

estequiométricos pode se determinar a concentração de Cr(III) na amostra original. 

A solução de dessorção pode ser também empregada como solução amostra em 

práticas laboratoriais através de reação de deslocamento do Cr(III) do complexo por titulação 

de uma alíquota da solução amostra com solução contendo um cátion metálico Mn+ cuja 

constante de formação do complexo M(n+)-EDTA seja pelo menos cem vezes superior à do 

Cr(III)-EDTA. 

O adsorvente com o cromo retido na superfície pode ser calcinado para 

recuperação do cromo na forma de óxido. Os óxidos de cromo podem então ser redissolvidos 

por adição de HCl concentrado de forma a obter solução de CrCl3 que pode ser utilizada em 

práticas laboratoriais de Química Analítica Qualitativa. 

Já a parte sólida do resíduo de Mohr, que foi separada por filtração no início do 

processo de preparo do efluente (item 3.2) pode ser dissolvida em solução ácida para posterior 

adsorção pelo pó do caju de forma similar ao tratamento proposto neste trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os ensaios feitos com o adsorvente mostraram adsorção razoável já que o teste 

qualitativo para Cr(VI) apresentou resultado negativo. Os ensaios de dessorção apresentaram 

a possibilidade de utilização de EDTA como solução de dessorção para recuperação do cromo 

na forma de complexo, sendo necessários mais estudos nesse sentido a fim de aprimorar a 

metodologia. 

Os dados de infravermelho ajudam a comprovar a oxidação parcial do adsorvente 

devido à reação de redução do Cr(VI). Os ensaios realizados com o extrato aquoso do 

adsorvente em contato com Cr(VI) mostraram que o processo de redução pode ocorrer 

também em solução. Esses dados estão de acordo com a literatura e colaboram na tese de que 

o mecanismo de adsorção predominante é composto de duas etapas: redução do Cr(VI) em 

solução ou em contato com a superfície; e posterior adsorção do Cr(III) por troca iônica ou 

complexação. Os dados de fluorescência de raios-X confirmaram a adsorção do cromo no 

adsorvente. 

A otimização realizada através de planejamento fatorial foi adequada na 

determinação das condições ótimas de adsorção. Os modelos matemáticos gerados para o 

conjunto de dados obtidos por planejamento fatorial podem ser usados para prever a resposta 

em uma dada condição experimental. Os gráficos de contorno permitiram visualizar as regiões 

experimentais onde ocorre máxima adsorção e máxima redução do Cr(VI). Através do modelo 

matemático gerado em termos de capacidade de adsorção foram estimados os parâmetros de 

isoterma e cinética para o adsorvente. Vale ressaltar que a abordagem utilizada possibilitou a 

estimativa dos parâmetros cinéticos e de isoterma. Serão necessários estudos experimentais de 

cinética e isoterma para confirmar a possibilidade de utilização da abordagem aqui proposta. 

A metodologia apresentada neste trabalho se mostrou promissora para o 

tratamento do resíduo de Mohr, sendo responsável pela remoção de um valor médio de 89,18 

% do cromo total contido no resíduo concentrado. O restante do cromo que ficou no resíduo 

foi reduzido a Cr(III), menos tóxico que a forma original. O processo de dessorção com 

EDTA se mostrou de fácil execução, requerendo apenas uma etapa de aquecimento rápido. 

Por este processo conseguiu-se recuperar em média 33,40 % do cromo na forma de complexo 

com EDTA. 

Foram propostas formas de reutilização dos resíduos provenientes do processo de 

tratamento utilizado de modo a se obter uma alternativa mais limpa no tratamento de resíduos 

laboratoriais. As etapas de pré-concentração do resíduo de Mohr inicial e adsorção reduzem o 
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volume de resíduos de forma a facilitar o acondicionamento dos mesmos. A reutilização de 

parte dos resíduos em práticas laboratoriais é uma alternativa que reduz a quantidade de 

insumos utilizada pelos próprios laboratórios geradores do resíduo. 

Conclui-se, portanto, que o pó do caju pode ser utilizado no tratamento do resíduo 

de Mohr gerado pelos laboratórios de ensino do departamento de Química Analítica e Físico-

Química da Universidade Federal do Ceará. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Curva de calibração para análise de cromo total por espectrometria de 
absorção atômica de chama 
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A
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Conc. (mg L-1)

Modelo Polinomial

R^2 0,9998

Valor Erro Padrao

Média Intercepto -7,8277E-4 2,6873E-4

Média B1 0,03011 6,7935E-4

Média B2 -2,51016E-4 6,62279E-5

 

 
 
 

APÊNDICE B – Curva de calibração para análise de cromo (VI) – método da difenilcarbazida 
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Conc. (mg L-1)

Equaçao y = a + b*x

R^2 0,99905

Valor Erro Padrao

Média Coef. linear 4,98143E-4 1,73495E-4

Média Coef. angular 0,74436 0,01006
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APÊNDICE C – Análise de variância para ηCr total (%) no planejamento 27-4 
Fator Soma Quadrática Nº de g. l. Média Quadrática F P 

Regressão 9778,11 7 1396,87 146,24 0,000 

pH 3,30 1 3,30 0,35 0,573 

S 767,98 1 767,98 80,40 0,000 

P 766,04 1 766,04 80,20 0,000 

m 926,14 1 926,14 96,96 0,000 

C 813,82 1 813,82 85,20 0,000 

t 397,70 1 397,70 41,64 0,000 

v 6103,13 1 6103,13 638,96 0,000 

Erro 76,41 8 9,55   

Total 9854,53 15    

F = MQFATOR/MQERRO; R
2 = 0,9922, R2pred = 0,9690, R2ajust = 0,9855 

 
 
APÊNDICE D – Análise de variância para ηCr VI (%) no planejamento 27-4 

Fator Soma Quadrática Nº de g. l. Média Quadrática F P 

Regressão 7522,53 7 1074,65 79,98 0,000 

pH 62,57 1 62,57 4,66 0,063 

S 1340,85 1 1340,85 99,79 0,000 

P 461,61 1 461,61 34,36 0,000 

m 770,40 1 770,40 57,34 0,000 

C 1841,70 1 1841,70 137,07 0,000 

t 200,39 1 200,39 14,91 0,005 

v 2845,01 1 2845,01 211,74 0,000 

Erro 107,49 8 13,44   

Total 7630,02 15    

F = MQFATOR/MQERRO; R
2 = 0,9859, R2pred = 0,9436, R2ajust = 0,9736 
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APÊNDICE E – Análise de variância para ηCr total (%) no planejamento 24-1 com ponto central 
Fator Soma Quadrática Nº de g. l. Média Quadrática F P 

Regressão 14946,3 8 1868,3 238,51 0,000 

m 216,3 1 216,3 27,61 0,000 

C 76,1 1 76,1 9,71 0,010 

t 485,9 1 485,9 62,03 0,000 

v 10700,4 1 10700,4 1366,05 0,000 

m2 3156,2 1 3156,2 402,93 0,000 

mC 34,3 1 34,3 4,38 0,060 

mt 140,8 1 140,8 17,98 0,001 

mv 136,4 1 136,4 17,41 0,002 

Erro 86,2 11 7,8   

Total 15032,5 19    

F = MQFATOR/MQERRO; R
2 = 0,9943, R2pred = 0,9771, R2ajust = 0,9901 

 
 
APÊNDICE F – Análise de variância para ηCr VI (%) no planejamento 24-1 com ponto central 

Fator Soma Quadrática Nº de g. l. Média Quadrática F P 

Regressão 14348,2 8 1793,53 100,15 0,000 

m 625,0 1 625,0 34,90 0,000 

C 841,0 1 841,0 46,96 0,000 

t 30,2 1 30,2 1,69 0,220 

v 9702,3 1 9702,3 541,75 0,000 

m2 2832,2 1 2832,2 158,14 0,000 

mC 225,0 1 225,0 12,56 0,005 

mt 72,2 1 72,2 4,03 0,070 

mv 20,3 1 20,3 1,13 0,310 

Erro 197,0 11 17,91   

Total 14545,2 19    

F = MQFATOR/MQERRO; R
2 = 0,9865, R2pred = 0,9458, R2ajust = 0,9766 
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APÊNDICE G – Análise de variância para qe (mg g-1) no planejamento 24-1 com ponto central 
Fator Soma Quadrática Nº de g. l. Média Quadrática F P 

Regressão 136,587 8 17,0734 293,03 0,000 

m 39,378 1 39,378 675,86 0,000 

C 16,350 1 16,350 280,61 0,000 

t 0,260 1 0,260 4,47 0,058 

v 57,869 1 57,869 993,21 0,000 

m2 3,362 1 3,362 57,70 0,000 

mC 2,001 1 2,001 34,34 0,000 

mt 1,037 1 1,037 17,80 0,001 

mv 16,330 1 16,330 280,28 0,000 

Erro 0,641 11 0,058   

Total 137,228 19    

F = MQFATOR/MQERRO; R
2 = 0,9953, R2pred = 0,9813, R2ajust = 0,9919 
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