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RESUMO 

As fibras tururi, buriti e talos da mamoneira são resíduos lignocelulósicos extremamente 

eficientes na sorção de metais de soluções aquosas. Neste trabalho, eles foram ativados com 

diferentes concentrações de soluções alcalinas (5, 7, 10 e 15% m/v). Os materiais foram 

caracterizados pelas técnicas analíticas de Infravermelho, Difração de Raios-X (DRX) e 

Termogravimetria. Os espectros de infravermelho revelaram que os grupos associados às 

macromoléculas de hemicelulose e lignina diminuem em intensidade ou desaparecem após a 

ativação alcalina. Os DRX revelaram que após a ativação alcalina, os talos da mamoneira 

apresentaram picos de celulose tipo II, o que não ocorreu com as fibras de tururi e buriti. O 

dados de Fluorescência de Raios-X revelaram que os cátions presentes nos adsorventes como 

Na(I) e Ca(II) são trocados pelos íons Cu(II), Ni(II), Cd(II) e Pb(II) no processo de sorção. Os 

estudos das influências das variáveis: massa do adsorvente; taxa de agitação; pH e 

concentração inicial utilizando planejamento experimental fracionário 2
4-1

 demostrou que 

todas as variáveis afetaram a resposta (capacidade de adsorção mg g
-1

). Como resultado para 

um maior valor de qtotal, as condições observadas foram mantendo o pH em 5,5; massa do 

adsorvente em 50 mg; taxa de agitação em 200 rpm e concentração inicial 500 mg L
-1

. A 

cinética de adsorção revelou rápida adsorção, cerca de 30 minutos em geral, seguindo o  

modelo de pseudo-segunda ordem em todos os processos adsortivos. Modelos de difusão 

intrapartícula como de Webber-Morris e Boyd foram estudados a fim de determinar as etapas 

limitantes do processo. Os dados evidenciaram que para as fibras de tururi e buriti (com 

exceção dos íons níquel) a etapa limitante da velocidade não é a difusão intraporo, enquanto 

para os talos de mamoneira foi verificado que a etapa limitante do processo é a difusão 

intrapartícula. O estudo com sistema monoelementar e multielementar foi realizado em pH 

5,5, concentrações variando de 20-500 mg L
-1

, nos quais os dados foram aplicados aos 

modelos de Langmuir, Freundlich e Sips. As capacidades de adsorção (mg g
-1

) em sistema 

monoelementar e multielementar das fibras de tururi segue a ordem Pb(188,79)> Cd(92,20)> 

Cu(32,82)> Ni(22,23) e Cd(77,53)> Pb(43,93)> Cu(24,99)> Ni(19,51), respectivamente. As 

capacidades de adsorção (mg g
-1

) das fibras de buriti em sistema monoelementar e 

multielementar segue a ordem Cu(143,1)> Pb(112,1)> Ni(103,7) > Cd(86,33) e Pb(69,12)> 

Cu(49,28)> Ni(45,10)> Cd(24,95), respectivamente. As capacidades de adsorção (mg g
-1

) dos 

talos de mamoneira em sistema monoelementar e multielementar segue a ordem Pb(175,1)> 

Cd(124,8)> Ni(111,1)> Cu(89,23) e Cu(56,78)> Pb(55,82)> Cd(44,72)> Ni(43,48), 

respectivamente. Em geral, os resultados evidenciaram melhor aplicabilidade ao modelo de 
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Sips, o qual prediz que os sítios disponíveis para adsorção são heterogêneos. Em relação ao 

estudo de adsorção em leito fixo utilizando talos de mamoneira, a verificação da influência 

das variáveis: fluxo do adsorvente (1, 2 e 3mL min
-1

), altura da coluna (5, 7 e 10 cm) e 

concentração inicial (100, 200, 300 mg L
-1

) pelo planejamento de Box-Behnken, revelou que 

não há influencia mutua entre as variáveis no intervalo estudado. As curvas de ruptura 

experimentais foram bem aplicadas ao modelo teórico de Thomas. O estudo com efluente real 

de íons Cu (II) (setor galvanoplástico) utilizando a condição otimizada: fluxo (1mL min
-1

); 

altura de leito (10 cm) e concentração inicial: (245,5 mg L
-1

) obteve 32,42 mg g
-1

 de 

capacidade de adsorção O adsorvente talos de mamoneira foi utilizado por cinco ciclos para 

verificar seu potencial de uso, não havendo perdas significativas de eficiência. 

 

Palavras-Chave: Fibras de tururi, fibras de buriti, metais tóxicos, ativação alcalina, 

planejamento experimental; cinética de adsorção; isoterma de adsorção; leito fixo 
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ABSTRACT 

The tururi and buriti fibers, and the castor bean stalks are extremely efficient to sorption of 

metal ions from aqueous solutions. In this study, the adsorbents were activated with different 

concentrations of alkali solutions (5, 7, 10 and 15% w/v). The materials were characterized by 

analytical techniques as infrared, X-ray Diffraction (XRD) and Thermogravimetry analysis. 

The infrared spectra revealed that associated groups to macromolecules of hemicellulose and 

lignin after alkaline activation have less intensity compared to the initial samples. The XRD 

revealed, that after castor bean stalks alkaline activation, the presence of the cellulose type II 

peaks, which did not occur with tururi and buriti fibers. The fluorescence X-ray data showed 

that the cations present in the initial adsorbents, K
+
 and Ca

2 + 
are exchanged by Cu (II), Ni 

(II), Cd (II) and Pb (II) in the sorption process. Studies of the influences of variables: mass of 

adsorbent; agitation rate; the initial pH and concentration using a fractional factorial design 2
4-

1
 demonstrated that all variables affect the response (adsorption capacity mg g

-1
). As a result 

for a larger value of qtotal, conditions were observed while maintaining the pH at 5.5; mass of 

the adsorbent 50 mg; agitation at 200 rpm and the initial concentration: 500 mg L
-1

. The 

adsorption kinetics revealed fast adsorption process, about 30 minutes, and good fitting to 

pseudo-second-order theoretical model to all adsorption process studied. Intraparticle 

diffusion models as Weber-Morris and Boyd were testes in order to study the limiting steps of 

the process.The results showed that for tururi and buriti fibers (with the exception of nickel 

ions) the rate-limiting step is not the intraparticle diffusion, while for the castor bean stalks, it 

was found that the rate-limiting step of the process is the intraparticle diffusion. The study of 

monoelement and multielement systems were performed at pH 5.5, initial concentrations from 

20-500 mg L
-1

, which the experimental data were fitted to the Langmuir, Freundlich and Sips 

theoretical models. The tururi fibers adsorption capacities (mg g
-1

) in monoelementar and 

multielement system follows the order Pb (188.79)> Cd (92.20)> Cu (32.82)> Ni (22.23) and 

Cd (77.53)> Pb (43.93)> Cu (24.99)> Ni (19.51), respectively. Buriti fibers adsorption 

capacities (g
-1

 mg) in monoelementar and multielement systems follows the order of Cu 

(143.1)> Pb (112.1)> Ni (103.7)> Cd (86.33) and Pb (69.12)> Cu (49.28)> Ni (45.10)> Cd 

(24.95), respectively. Castor bean stalks adsorption capacities (g
-1

 mg) in in monoelementar 

and multielement systems follows the order of Pb (175.1)> Cd (124.8)> Ni (111.1)> Cu 

(89.23) and Cu (56.78)> Pb (55.82)> Cd (44.72)> Ni (43.48), respectively. The results 

showed a better fit for the Sips model, relating to a heterogeneous adsorption. Fixed bed 

studies using castor bean stalks checking the influence of variables adsorbent flow (1, 2 and 3 
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mL min
-1

), the height of the column (5, 7 and 10 cm) and initial concentration (100 , 200, 300 

mg L
-1

) by the Box-Behnken planning revealed that there were no influence between the 

variables in the studied. The breakthrough curves were well fitted to the Thomas model. The 

study in real effluent with Cu (II) (galvanoplastic sector) was carried out using the optimized 

condition: flow (1 ml min
-1

); bed height (10 cm) initial concentration: (245.5 mg L
-1

) and it 

was found adsorption capacity of 32.42 mg g
-1

. The mamoneira stalks adsorbent was used for 

five cycles to verify their potential reuse, and it was found no significant efficiency losses. 

 

Keywords: tururi fiber, buriti fiber, toxic metals, alkaline activation, experimental design; 

adsorption kinetics; adsorption isotherm; fixed bed 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescente desenvolvimento da tecnologia afeta de várias maneiras o mundo em 

que vivemos. Se por um lado somos beneficiados com bem-estar e comodidade, por outro 

causamos enormes problemas ambientais. Efluentes de diversas atividades seja ela industrial 

ou domestica, são preocupantes fontes de poluição ambiental, por causa de seus elevados 

teores de substâncias tóxicas. Dentre as várias substâncias e/ou espécies tóxicas encontradas 

em recursos hídricos, os íons metálicos, principalmente os potencialmente tóxicos, merecem 

maior atenção por serem biocumulativos. A presença desses em excesso é uma ameaça à 

saúde pública, à fauna e à flora, devido muitos serem conhecidos pela natureza carcinogênica. 

A Tabela 1 mostra a classificação de alguns metais suspeitos de serem cancerígenos em seres 

humanos e animais pela USEPA, IARC e ACGIR/OSHA (WILLIAMS, 2000). 

Tabela 1 - Classificação de alguns íons metálicos suspeitos de serem cancerígenos em seres humanos e animais 

pela USEPA, IARC e ACGIR/OSHA. 

Metal USEPA IARC ACGIR/OSHA 

Pb Provável carcinógeno em 

humanos 

Possível carcinógeno 

em humanos 

Carcinógeno em animais 

Ni Carcinógeno em humanos Carcinógeno em 

humanos 

Carcinógeno em humanos 

Cd Provável carcinógeno em 

humanos 

Provável carcinógeno 

em humanos 

Suspeito carcinógeno em 

humanos 

Zn Não classificado Não classificado Não classificado 

Cu Não classificado
 

Não classificado Não classificado 

Fonte: USEPA (U.S. Environmental Protection Agency); IARC (Internacional Agency for Research on Cancer); 

ACGIR/OSHA (American Conference of Governmental Industrial Hygienists). 

O problema da contaminação por metais tóxicos é a sua biocumulação, ou seja, 

esses elementos não se degradam afetando toda a cadeia alimentar. Deste modo, existe uma 

necessidade de remover esses metais dos ecossistemas em geral, principalmente o aquático. A 

respeito dos malefícios que podem ser causados pelos metais tóxicos, quando não evitado o 

contato com seres humanos, é possível perceber a importância de oferecer processos de 

remoção desses poluentes presentes em efluentes, os quais são, na maioria das vezes, 

despejados em rios, lagos, lagoas, etc. sem um tratamento adequado. 

Entre os processos usados para remoção de íons metálicos provenientes de 

diversas fontes encontram-se métodos de precipitação química, filtração por membranas, 
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troca iônica e processos de adsorção envolvendo vários materiais sólidos porosos (SOUSA 

NETO, et al., 2014), sendo este último um dos mais utilizados em escala industrial. O 

processo de adsorção utiliza tradicionalmente adsorventes, tanto de origem mineral, como 

zeólitas (VIDAL et al., 2013) e sílica (MELO et al., 2014) como de matéria orgânica, tal 

como carvão ativado, quitina e quitosana (BARROS et al., 2008). 

Dos materiais supracitados, o carvão ativado tem sido largamente investigado 

como adsorvente para remoção de íons metálicos em matrizes aquosas. Entretanto, o uso 

generalizado do carvão ativado comercial é dificultado devido aos seus elevados custos. 

Numa tentativa de baratear o processo, diversas alternativas têm sido propostas para o 

desenvolvimento de adsorventes com menores custos, empregando materiais alternativos que 

possam ser eficazes tanto quanto o carvão ativado. Uma classe de adsorventes de baixo custo 

que tem despertado atenção dos pesquisadores são os chamados materiais lignocelulósicos. 

Esses materiais são atraentes não só pelo baixo custo, mas também devido a sua grande 

disponibilidade. Além das potencialidades já mencionadas, uma contribuição adicional ao uso 

desses materiais como adsorventes está relacionado com a eliminação de resíduos, por 

exemplo, agrícolas contribuindo para a proteção ambiental e agregando de certa forma valor 

econômico ao resíduo. Nesse contexto, uma vez que em um processo de remoção e 

recuperação de íons metálicos tóxicos os adsorventes devem ser usados em vários ciclos 

contínuos de adsorção-dessorção, os materiais lignocelulósicos aparecem como candidatos 

potenciais para satisfazer esses critérios, devido principalmente ao seu baixo custo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Este trabalho visa avaliar as propriedades de três materiais lignocelulósicos (fibras de tururi, 

buriti, talos da mamoneira) como adsorventes para remoção de íons metálicos de efluentes 

sintéticos empregando processo de batelada e efluentes sintéticos e industriais empregando 

processo em leito fixo. 

2.2 Específicos 

- Avaliar o efeito de diferentes concentrações alcalinas (solução de NaOH) sobre os materiais 

adsorventes (fibras de tururi, buriti e talos da mamoneira) na adsorção dos íons Ni(II), Cu(II), 

Cd(II) e Pb(II); 

- Avaliar os efeitos das variáveis: concentração inicial, massa do adsorvente, pH e taxa de 

agitação na adsorção dos íons metálicos; 

- Quantificar a adsorção dos cátions metálicos Ni(II), Cu(II), Cd(II) e Pb(II) pelo processo 

batelada em meio aquoso; 

- Realizar experimentos de cinética para determinar o tempo de equilíbrio de adsorção;  

- Aplicar os dados obtidos aos modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem, e pseudo-

segunda ordem;  

- Aplicar os dados obtidos da cinética aos modelos de Difusão intrapartícula e de Boyd/ 

Reichenberg; 

- Aplicar os dados obtidos dos experimentos de adsorção aos modelos de Langmuir, 

Freundlich e Sips; 

- Caracterizar os materiais adsorventes pelas técnicas analíticas, Espectroscopia na região do 

Infravermelho; Fluorescência de Raios-X, Termogravimetria e Difração de raios-X antes e 

após a modificação dos materiais; 

- Realizar planejamento experimental (Box-Behnken) para estudos de coluna em sistema 

monoelementar utilizando metodologia de superfície de resposta; 
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- Realizar experimento com efluente de processo galvanoplástico; 

- Realizar estudos de regeneração (ciclos) dos talos de mamoneira a fim de avaliar a vida útil 

do material no processo adsortivo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Metais tóxicos (pesados) 

Embora a expressão ―metal pesado‖ seja bastante conhecida, a mesma não possui 

uma definição própria, sendo, porém, comumente utilizada para designar metais classificados 

como poluentes ou tóxicos (RAULINO, 2011). O uso científico mais antigo dessa expressão 

que se tem relato foi feito por Bjerrum em 1936. Segundo ele, a definição de "metais pesados" 

é baseada na densidade da forma elementar do metal, e ele classifica os "metais pesados" 

como os metais com densidade acima de 7 g cm
-3

. Com o passar dos anos esta definição foi 

sendo modificada por vários autores. Em 1964, os editores da Enciclopédia Internacional de 

Ciência Química de Van Nostrand, e em 1987, os editores do Dicionário Químico Grant e 

Hackh, incluíram os metais com a densidade maior que 4g cm
-3

. Mais tarde, em 1991 e 1992, 

Parker, Lozet e Mathieu, e Morris escolheram uma densidade definindo-a como maior que 5 g 

cm
-3

. Porém, Streit usou a densidade de 4,5 g cm
-3

 como seu ponto de referência, e Thornton 

escolheu 6 g cm
-3

. Entretanto, alguns autores defendem que a denominação ―metais pesados‖ 

deve-se não necessariamente pela sua densidade, mas sim pelas suas elevadas massas 

atômicas (YU, 2005). Portanto, sob o olhar distinto de diferentes autores, não existe um 

consenso sobre a definição de metais pesados. Contudo, é sabido que o termo engloba um 

grupo de elementos que, normalmente, encontra-se associado à poluição, à contaminação e à 

toxicidade como Cd, Pb, Hg, Ni e As. Inclui também, alguns elementos essenciais aos seres 

vivos como Cu, Mn, Zn, Co, Mo, V e Fe (YU, 2005). 

Os metais pesados diferem de outros agentes tóxicos porque não são sintetizados 

nem destruídos pelo homem, ou seja, não são degradáveis, podendo assim acumular-se nos 

componentes do ambiente manifestando sua toxicidade (BAIRD, 2002). A respeito desse 

ponto de vista, esses metais possuem propriedades químicas que os distinguem em relação aos 

efeitos dentro do organismo. Quando lançados como resíduos na água, no solo ou no ar, tanto 

de forma natural bem como principalmente antrópica (Figura 1) esses elementos podem ser 

absorvidos pelos vegetais e animais, provocando graves intoxicações ao longo da cadeia 

alimentar, devido às suas elevadas reatividades bem como sua bioacumulatividade.  

Os efeitos tóxicos dos metais sempre foram considerados como eventos de curto 

prazo, agudos e evidentes, como anuria e diarreia sanguinolenta, decorrentes da ingestão de 

mercúrio. 
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Figura 1- Rotas para transporte de elementos traço no meio ambiente. 

 

Fonte: RAULINO 2011. 

Atualmente, ocorrências a médio e longo prazo também são observadas, e as 

relações causa-efeito são pouco evidentes e quase sempre subclínicas. Geralmente esses 

efeitos são difíceis de serem distinguidos e perdem em especificidade, pois podem ser 

provocados por outras substâncias tóxicas ou por interações entre esses agentes químicos. A 

manifestação dos efeitos tóxicos está associada à dose e pode distribuir-se por todo o 

organismo, afetando vários órgãos, alterando os processos bioquímicos, organelas e 

membranas celulares. Acredita-se que pessoas idosas e crianças sejam mais susceptíveis à 

contaminação devido ao elevado índice de absorção gastrointestinal, tendo como principais 

fontes de exposição a esses metais os alimentos (MELO, 2012). Contudo, a maioria da 

população não tem informações precisas sobre os riscos e as consequências da contaminação 

por esses metais para a saúde humana. Na década de 90, um caso fatídico ocorreu no Brasil, 

na cidade de Bauru – SP. Uma das maiores fábricas de baterias automotivas do país 

contaminou com chumbo expelido pelas suas chaminés 113 crianças, sendo encontrados 

índices superiores a 100 mg L
-1

 (ACEITUNO, 2002). Além disso, foram constatados ainda a 

contaminação de animais, leite, ovos e outros produtos agrícolas. Um caso particular foi o de 

uma criança de 10 anos, moradora de um Núcleo Habitacional localizado próximo à fonte 

poluidora. Desde os sete meses de idade sofria de diarreia e de deficiência mental. Somente 

após suspeitas dessa contaminação, em 1999, quando amostras do seu sangue foram enviadas 

a dois centros toxicológicos nos Estados Unidos, é que foi constatada a intoxicação por 

chumbo, urânio, alumínio e cádmio (ACEITUNO, 2002). Outro incidente envolvendo metais 

tóxicos ocorreu na cidade de Paulínia, em SP. Ela foi contaminada por resíduos oriundos de 
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uma indústria Química. Em Paulínia, dos 166 moradores submetidos a exames, 53% 

apresentaram contaminação crônica e 56% das crianças revelaram altos índices de cobre, 

zinco, alumínio, cádmio, arsênio e manganês. Em adição observou-se também, a incidência de 

tumores hepáticos e de tireoide, alterações neurológicas, dermatoses, rinites alérgicas, 

disfunções gastrointestinais, pulmonares e hepáticas decorrentes da exposição aos metais 

tóxicos (GUAIUME, 2001). 

 A região do Cariri, no sul do estado do Ceará, possui um polo industrial, o qual 

engloba as cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, que vem gerando grandes 

impactos ambientais devido ao setor de galvanoplastia. Isso devido aos elevados rejeitos 

proveniente das atividades desse setor, através do descarte livre e inadequado dos seus 

efluentes, contaminando o solo, águas superficiais e subterrâneas, Figura 2 (COSTA et al., 

2008). Ainda não existem dados clínicos que comprovem a intoxicação por metais tóxicos. 

Contudo, estudos feitos sobre a qualidade dos recursos hídricos da região demostraram a 

contaminação dos mesmos por esses poluentes provenientes do setor galvanoplástico 

(COSTA et al., 2008).  

Figura 2 - Efluente sem tratamento despejado em vala na cidade de Juazeiro do Norte-CE. 

  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Como já atestado, a contaminação do meio ambiente por metais tóxicos é 

resultado, principalmente de atividades antropogênicas, principalmente atividades industriais 

como mineração, eletrodeposição, curtumes, baterias, papel etc., atividades agrícolas, como 

uso de fertilizantes e agrotóxicos e do descarte de resíduos e apresentam uma séria ameaça ao 

meio ambiente (PINO, 2005; SUD et al., 2008).  
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O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução n° 

357 de 2005 determinam padrões de qualidade das águas classificadas, segundo a qualidade 

requerida para os seus usos preponderantes, estabelecendo limites individuais para cada 

substância em cada classe, Tabela 2. Além disso, essa Tabela apresenta os valores máximos 

aceitáveis para o lançamento de efluentes (CONAMA, resolução 430 de 2011) contendo 

metais tóxicos em corpos d‘água e os valores máximos permissíveis para potabilidade de 

acordo com o Ministério da Saúde (Portaria 2.914 de 2011). Na Tabela 3, são apresentados os 

metais mais usados, suas fontes e riscos à saúde. 

Tabela 2 - Limites máximos permitidos dos metais em estudo em água doce e efluentes segundo o CONAMA. 

Íons 

Metálicos 

Ministério  

da Saúde 

Limites     CONAMA 

 Potabilidade 

(mg L
-1

) 

Classe I  

(mg L
-1

) 

Classe III  

(mg L
-1

) 

Efluentes 

industriais (mg L
-1

) 

Ni - 0,025 0,025 2,0 

Cu 2 0,009 0,013 1,0 

Cd 0,005 0,001 0,01 0,2 

Pb 0,01 0,01 0,033 0,5 

Fonte:Brasil, 2004/ Brasil, 2005/ Brasil, 2011. 

Tabela 3 - Metais suas fontes e riscos à saúde (continua) 

Metais Fontes Efeitos no organismo 

Al Produção de artefatos de alumínio; 

serralheria; soldagem; medicamentos 

(antiácidos) e tratamento convencional 

de água. 

Anemia por deficiência de ferro; 

intoxicação crônica. 

As Metalurgia; manufatura de vidros e 

fundição. 

Câncer (seios paranasais). 

Cd Soldas; tabaco; baterias e pilhas. Câncer de pulmões e próstata; lesão 

nos rins. 

Co Indústrias em geral (minério, energia, 

automobilística, eletrônica) 

galvanização. 

Distúrbios emocionais, depressão, 

nervosismo e irritabilidade, câncer 

no pulmão, queda de vitamina A, 

necrose hepática, lesão renal. 
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Tabela 3 - Metais suas fontes e riscos à saúde (continuação) 

Metais Fontes Efeitos no organismo 

Cr Indústrias de corantes, esmaltes, tintas, 

ligas com aço e níquel; cromagem de 

metais. 

Asma (bronquite); câncer. 

Hg Moldes industriais; certas indústrias de 

cloro-soda; garimpo de ouro; lâmpadas 

fluorescentes. 

Intoxicação do sistema nervoso 

central. 

Ni Baterias; aramados; fundição e 

niquelagem de metais; refinarias. 

Câncer de pulmão e seios 

paranasais. 

Fumos 

metálicos 

Vapores (de cobre, cádmio, ferro, 

manganês, níquel e zinco) da soldagem 

industrial ou da galvanização de metais. 

Febre dos fumos metálicos (febre, 

tosse, cansaço e dores musculares) - 

parecido com pneumonia. 

Pb Fabricação e reciclagem de baterias de 

automóveis; indústria de tintas; pintura 

em cerâmica; soldagem. 

Saturnismo (cólicas abdominais, 

tremores, fraqueza muscular, lesão 

renal e cerebral). 

Fonte: http://www.ambientebrasil.com.br/. 

Algumas características dos íons metálicos estudados neste trabalho são 

apresentadas a seguir. 

3.1.2 Níquel 

Estima-se que, na crosta terrestre, o níquel não exceda a proporção de 0,01 %, sendo 

o vigésimo quarto elemento mais abundante na Terra. Os seus principais minérios são aqueles 

que contêm sulfetos e silicatos. Elemento de número 28 e peso atômico 58,7 u.m.a, que 

apresenta propriedades bastante semelhantes com ferro e cobalto, devido a sua proximidade 

na tabela periódica (LEMOS et al., 2008). 

Em geral, aproximadamente 65% do níquel consumido são empregados na 

fabricação de aço inoxidável, 12% em superligas de níquel enquanto 23% são repartidos na 

produção de outras ligas metálicas, baterias recarregáveis, reações de catálise, cunhagens de 

moedas, revestimentos metálicos e fundição. Como mencionado, além de ser utilizado na 

fabricação de moedas, também é utilizado na fabricação de bijuterias, joias, tesouras, pregos, 

canetas, pinças, enfim, uma infinidade de produtos que são utilizados diariamente (LEMOS et 

al., 2008). Por exemplo, ele é uma das camadas base na galvanoplastia do cromo, além de ser 

http://www.ambientebrasil.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o_inoxid%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bateria_(qu%C3%ADmica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lise
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundi%C3%A7%C3%A3o
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utilizado também como catalisador em reações de hidrogenação para a fabricação de 

margarina, a partir de gorduras vegetais líquidas (RAULINO, 2011). 

Em relação à saúde, o níquel é considerado um carcinogênico do trato respiratório 

em trabalhadores da indústria do refino de níquel (GOYER; CLARKSON, 2001). Estima-se 

que 15% das mulheres e entre 2 a 5% dos homens no mundo são alérgicos ao metal e que 30 a 

40% das pessoas alérgicas podem desenvolver uma grave inflamação da pele (GOYER; 

CLARKSON, 2001; LEMOS et al., 2008). A Figura 3 ilustra a disponibilidade dos íons 

níquel na concentração de 200 mg L
-1

 em função do pH do meio. Observa-se que a especiação 

do metal é dependente da faixa de pH do meio. De acordo com a Figura 3, pH 1,0 a 6,0; a 

fração de íons Ni(II) livre é superior as outras frações, começando a decrescer após o pH 6, 

formando hidróxidos solúveis. 

Figura 3 - Diagrama das espécies de Ni (II) em função do pH obtido por meio do Software Hydra/medusa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

3.1.1 Cobre 

O cobre é um dos poucos metais que ocorrem na natureza em estado puro, seu uso 

é bastante difundido desde a antiguidade. O elemento pode ser encontrado na natureza em 

diferentes formas de compostos minerais, tais como CuS, CuFeS2, CuSO4.5H2O, dentre 

outros. Esse elemento é bastante utilizado na indústria elétrica por causa da sua alta 

condutividade, em ligas metálicas e na agricultura como fungicidas. Além isso, é essencial à 

vida, pois se liga a proteínas do organismo, como metaloproteínas ou enzimas no transporte 
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de oxigênio, na oxidação do ácido ascórbico e na oxidação do grupo hidroxila em 

monossacarídeos. O consumo diário de cobre em adultos varia entre 0,9 e 2,2 mg e a ingestão 

em crianças tem sido estimada em 0,6-0,8 mg dia
-1

. A falta de cobre na dieta animal pode 

provocar anemia, diarreia e distúrbios nervosos. Por outro lado, a ingestão excessiva de 

compostos como o sulfato de cobre pode causar vômitos, cãibras, convulsões ou mesmo a 

morte (RAULINO, 2011). Como já mencionado, embora pequenas quantidades de cobre 

sejam essenciais, quantidades maiores são tóxicas (MELO et al., 2012). De acordo com o 

diagrama das espécies de Cu(II), na concentração de 200 mg L
-1

, em função do pH, obtido por 

meio do Software Hydra/Medusa, os íons cobre são encontrados na sua forma livre até pH 

próximo de 5,5, Figura 4. 

Figura 4 - Diagrama das espécies de Cu (II) em função do pH obtido por meio do Software Hydra/medusa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Acima do pH 5,5 começa a ocorrer a precipitação do mesmo na forma de 

Cu(OH)2. À medida que o pH aumenta, ocorre a formação de ânions solúveis, devido a 

dissolução dos hidróxidos. A remoção de contaminantes tóxicos de águas é uma questão 

ambiental das mais importantes. Nesse contexto, a não biodegradabilidade dos metais e sua 

biocumulação são fatores extremamente preocupantes o que leva a necessidade de removê-los 

das águas poluídas para atender aos padrões de qualidade ambiental. O CONAMA, através da 

resolução 430 de março de 2011 estabelece que a concentração máxima permitida para 

descarte deste íon metálico seja de 1,0 mg L
-1

 Cu em efluentes de qualquer fonte poluidora. 

As principais fontes de contaminação antropogênica para cobre são fungicidas, águas 
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residuais oriundas de processos galvanoplásticos, e efluentes dos processos de manufatura de 

peças de cobre (MELO, 2012). 

3.1.3 Cádmio 

O cádmio é um componente natural do solo, rios e mares. Por ser a principal 

impureza dos minérios de zinco, tal como o ZnS (em que o cádmio é encontrado na proporção 

de 1:200 em relação ao zinco), o nível de cádmio dissolvido em sistemas hídricos pode 

exceder 3 μg L
-1

 em áreas próximas às atividades de extração destes minérios. Sua utilização 

mundial vem se expandindo nas mais diversas áreas (baterias, pigmentos para tintas e 

vernizes, indústria de plásticos, ligas metálicas) e desta forma, a emissão de cádmio no meio 

ambiente vem aumentando consideravelmente em relação à emissão por fontes naturais 

(MEENA et al., 2005; PINEDA et al., 2007).  

A principal aplicação é em revestimento metálico, correspondendo a 34% do 

consumo total de cádmio, sendo seus principais usuários as indústrias automobilística, 

espacial e de telecomunicações. A segunda maior aplicação, cerca de 23% do consumo, 

destina-se à produção de pigmentos para tintas, vernizes e plásticos com base de sulfeto e 

sulfoselenito de cádmio. Outra importante aplicação do cádmio é na indústria de PVC e 

plásticos afins, onde 15% do consumo total de cádmio é utilizado como estabilizador, 

inibindo a degradação do PVC. Além disso, o metal também é utilizado como componente de 

acumuladores alcalinos, constituintes de soldas, ligas de baixa fusão, produção de cabos de 

alta condutividade, como endurecedor para o cobre, na cura da borracha, na indústria de 

vidro, na fotografia e, em processos de gravura. No campo da saúde pode ser utilizado como 

constituinte de amálgama e como anti-helmíntico para aves e suínos (PIETROBELLI, 2007). 

O uso no campo agrícola de fertilizantes a base de fósforo, que contêm a espécie 

iônica Cd(II), e a eliminação deste elemento através das indústrias pode levar à contaminação 

crônica dos solos e águas fluviais. A absorção desta espécie pelas plantas, através de águas 

contaminadas ou do solo contaminado, ocorre devido a sua similaridade em tamanho e 

valência com o zinco, sendo que tais plantas podem funcionar como um meio de 

contaminação para espécies animais. O cádmio é um dos íons metálicos mais tóxicos. O 

principal meio de contaminação consiste na inalação de poeiras de cádmio. Uma simples 

exposição a elevadas concentrações de óxido de cádmio pode acarretar graves consequências 

como irritações pulmonares profundas, disfunções renais, hipertensão, lesões no fígado, danos 

ao trato respiratório, fibroses e edemas na faringe, ou mesmo a morte.  
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Para se retirar o Cd do meio ambiente, a fim de se evitar a intoxicação por este metal, 

muitas técnicas de remediação têm sido utilizadas. Para se garantir uma maior eficiência na 

retirada do Cd, algumas características deste metal devem ser levadas em consideração, como 

a mobilidade do mesmo no meio e a sua capacidade de solubilização. Estas características são 

definidas principalmente pelo pH que possibilita uma maior mobilidade do Cd (quando se 

encontra entre 4,5 e 5,5) e a formação de complexos insolúveis por parte dos metais (que irá 

definir quanto do metal está disponível no meio) (COELHO, 2014). A solubilidade do Cd(II), 

na concentração de 200 mg L
-1

, em função do pH pode ser observada no diagrama de 

especiação na Figura 5. Esta ilustra, que para faixas de pH superiores a 9,0 ocorre 

predominância de hidróxidos de Cd, e para faixas de pH abaixo deste valor ocorre 

predominância da espécie livre Cd(II).  

Figura 5 - Diagrama das espécies de Cd (II) em função do pH obtida por meio do Software Hydra/medusa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nas águas naturais o Cd é encontrado em sedimentos de fundo e em partículas em 

suspensão, em águas não poluídas seu valor não ultrapassa a 1,0 μg L
-1

. No entanto, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um limite máximo de 5 μg L
-1

, pois 

contaminações com concentrações superiores a este valor causam risco à saúde humana 

(LACERDA et al., 2000; BISCARO et al., 2007). A Legislação Brasileira, através da 

Resolução CONAMA nº. 430 de 2011, estabelece como limite máximo para a emissão de 

cádmio em efluentes o valor de 0,2 mg L
-1

. 
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3.1.4 Chumbo 

O chumbo está presente nos diversos ambientes como o ar, cigarro, bebidas e nos 

alimentos, sendo nesses dois últimos, naturalmente, por contaminação.  É encontrado na água, 

devido às descargas de efluentes industriais como, por exemplo, os efluentes das indústrias de 

baterias, bem como no uso indevido em tintas e tubulações, além de materiais de construção. 

O chumbo e seus compostos também são utilizados em eletrodeposição e metalurgia. Quando 

ingerido constitui veneno cumulativo provocando um envenenamento crônico denominado 

saturnismo, que consiste em efeito sobre o sistema nervoso central com consequências 

bastante sérias. Experimentos em animais mostram que o chumbo é carcinogênico. Outros 

sintomas de uma exposição crônica ao chumbo, quando o efeito ocorre no sistema nervoso 

central, são tontura, irritabilidade, dor de cabeça, perda de memória, entre outros. Quando o 

efeito ocorre no sistema periférico o sintoma é a deficiência dos músculos extensores. A 

toxicidade do chumbo, quando aguda, é caracterizada pela sede intensa, inflamação 

gastrintestinal, vômitos e diarreias. 

O pH é um dos fatores que afeta mais diretamente na disponibilidade do Pb para o 

meio onde este se encontra, seja no solo,  água ou em algum organismo vivo. A solubilidade 

do Pb, na concentração de 200 mg L
-1

, em relação ao pH pode ser observada no diagrama de 

especiação na Figura 6.  

Figura 6 - Diagrama das espécies de Pb(II) em função do pH obtida por meio do Software Hydra/medusa 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Pode-se observar que para faixas de pH superiores a 6,1 outras formas de Pb 

tornam-se disponíveis complexos como Pb(OH)2 e outros. O chumbo é padrão de 

potabilidade (Portaria 2.914 de 2011), sendo fixado o valor máximo permissível de 0,01 mg 

L
-1

. É também padrão de emissão de esgotos e de classificação das águas naturais. Nestes, 

para as classes mais exigentes os valores estabelecidos são tão restritivos quanto os próprios 

padrões de potabilidade, prevendo-se que o tratamento convencional de água não remove 

metais tóxicos consideravelmente. Aos peixes, em geral, as doses fatais variam de 0,1 a 0,4 

mg L
-1

. De acordo com a resolução 430 de 2011 do Conama a concentração máxima 

permissível em efluentes industriais é de 0,5 mg L
-1

. 

3.2 Materiais lignocelulósicos 

Os materiais lignocelulósicos utilizados na adsorção muitas vezes são 

denominados de bioadsorventes. Esses podem ser derivados de biomassa microbiana, algas 

marinhas ou qualquer resíduo de origem vegetal como folhas, talos, sementes, cascas de 

frutos, raízes, etc. Exemplos são os casos do uso de resíduos agrícolas como sabugo de milho 

(SHEN e DUVNJAK, 2005), casca de coco (SOUSA et al., 2010; SOUSA et al., 2011), 

bagaço de caju (MOREIRA et al., 2010; MOREIRA et al., 2010), bagaço de laranja 

(ALMEIDA, 2005), turfa (GUPTA et al., 2009), serragem (YASEMIN e ZAKI, 2007), entre 

outros. Os materiais lignocelulósicos, aqui chamados particularmente de fibras, são 

constituídos por macro e microcomponentes. Basicamente, os macrocomponentes são 

celulose, lignina e hemicelulose que representam, respectivamente, 40-60%, 10-25% e 20-

40% de peso da biomassa. Os microconstituintes em menores quantidades incluem compostos 

orgânicos também chamados de extraíveis (ésteres, álcoois, esteroides e outros) e inorgânicos 

ou compostos minerais (sulfatos, oxalatos, carbonatos e silicatos de cálcio, potássio e 

magnésio, principalmente (YANG et al., 2007). As proporções entre os constituintes (que 

influenciam na estrutura e na composição química das fibras) dependem do material, 

condições climáticas, idade e processo de degradação (BRUM, 2007).  

3.2.1 Organização das fibras lignocelulósicas 

As fibras lignocelulósicas são materiais fibrosos que formam a arquitetura da parede 

celular das plantas (LANGE, 2007). A Figura 7 ilustra a organização mais comum das fibras. 

Cada fibra lignocelulósica tem uma estrutura de camadas complexas, constituída por uma 

parede primária fina, inicialmente depositada durante o crescimento das células, que circunda 

uma parede secundária. A parede secundária é constituída por três camadas (S1, S2 e S3), 

onde a camada intermediária (S2) determina as propriedades mecânicas da fibra e consiste em 
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uma série de microfibrilas, helicoidalmente formadas por longas cadeias de celulose e 

organizadas no sentido da fibra. Tais microfibrilas têm o diâmetro de 10 a 30 nm e são 

resultantes do empacotamento de 30 a 100 cadeias de celulose estendidas (SILVA et al., 

2009). 

Figura 7 - Estrutura de uma fibra vegetal. A imagem de MEV se refere à fibra de Eucalipto 

 

Fonte: SILVA, 2009. 

3.2.2. Celulose 

A celulose é a substância natural de maior importância na natureza por constituir a 

base estrutural da parede celular de plantas. Ela encontra-se presente nas mais variadas formas 

de vida terrestre, desde vegetais superiores a organismos primitivos como bactérias. 

Entretanto, a quantidade de celulose encontrada nestes organismos varia significativamente, 

desde os 95 a 99% do algodão e os 80 a 85% da fibra de rami até a faixa dos 20 a 25% de 

vários tipos de bactérias, protozoários e algas-marinhas (YOUNG, 1986). 

Quimicamente, a celulose é um homopolissacarídeo linear composto por unidades de 

D-glicopiranose ligadas por ligações glicosídicas do tipo β-(1→4). O tamanho da cadeia 

molecular é normalmente especificado como grau de polimerização (DP), ou seja, o número 
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de resíduos de glicose que formam a cadeia, e a sua variação está entre 7.000 e 15.000 

(FENGEL; WEGENER, 1989). Duas unidades de glicose adjacentes são ligadas pela 

eliminação de uma molécula de água entre seus grupos hidroxila no carbono 1 e 4, Figura 8. 

Figura 8 - Síntese da celulose 

 

Fonte: Imagem adaptada de SOLOMONS et al., 2008. 

Como pode ser observado na Figura 8 a posição β da hidroxila no carbono 1 faz 

com que o resíduo de glicose subsequente fique invertido em relação ao anterior, ou seja, a 

configuração β impõem uma rotação de 180° em unidades de glicose alternadas. Sendo assim, 

a unidade que se repete ao longo da cadeia de celulose é um resíduo de celobiose ao invés do 

resíduo de glicose (EK; GELLERSTEDT; HENRIKSSON, 2009; FENGEL; WEGENER, 

1989). Duas ligações de hidrogênio entre resíduos de glicose adjacentes – entre as hidroxilas 

dos carbonos 6 e 2 e entre o oxigênio do carbono 5 e a hidroxila do carbono 3 (Figura 9) – 

estabilizam a ligação glicosídica e tornam a estrutura rígida. Existem também ligações de 

hidrogênio entre as cadeias de celulose. Estas ligações intermoleculares estão localizadas 

entre as hidroxilas dos carbonos 6 e 3 (Figura 9), e são responsáveis pela formação de 

estruturas supramoleculares, resultantes da agregação das cadeias em fibrilas cristalinas 

elementares de 36 cadeias de celulose (EK; GELLERSTEDT; HENRIKSSON, 2009). Na 

Figura 9, a seguir, encontram-se representadas essas ligações, sendo OH(6)---OH(3‘‘) e 

OH(3)---OH(5‘), ligações intermolecular e intramolecular, respectivamente. 

As ligações inter e intramoleculares são responsáveis por certas propriedades da 

celulose, pois geram uma alta rigidez na estrutura e proporcionam um elevado grau de 

organização cristalina (SJÖHOLM et al., 2000). As ligações intramoleculares são 

responsáveis pela rigidez da cadeia polimérica, enquanto que as intermoleculares levam à 

formação da fibra vegetal (KLEMM et al., 1988). Contudo, além das estruturas cristalinas 

(altamente ordenadas) estruturas menos ordenadas, denominadas amorfas também estão 

presentes. O resultado destas ligações de hidrogênio entre as cadeias de celulose é que elas 
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são tão fortes que apenas alguns reagentes, incluindo ácidos e bases fortes, soluções 

concentradas de sal e alguns complexos metálicos são capazes de quebrá-las. Dependendo da 

natureza do tratamento recebido, a celulose pode apresentar estruturas cristalinas diferentes, 

desta maneira sendo considerado um material polimorfo (SILVA & D‘ALMEIDA, 2009). 

Esses polimorfismos da celulose já foram descritos na literatura, sendo os principais: celulose 

I, II, III1, IV1 e IV2. A Figura 10 ilustra os tratamentos que geram a interconversão dos 

polimorfos. 

Figura 9 - Representação das ligações inter e intramoleculares nas cadeias de celulose 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Figura 10 - Interconversão dos polimorfos da celulose 

 

Fonte: SILVA & D‘ALMEIDA, 2009. 

Certos polimorfos são considerados mais importantes que outros e são, 

consequentemente, mais estudados. É o caso dos polimorfos da celulose I e celulose II. O 
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primeiro refere-se à celulose nativa, ou seja, tal como encontrada na natureza, enquanto o 

segundo pode ser obtido por meio do tratamento da celulose com solução alcalina, 

mercerização, ou por meio da dissolução da celulose e sua posterior regeneração, por isso 

também conhecida como celulose regenerada. A Tabela 4 sumariza as informações descritas 

por Krässig (1993) para a estrutura e disposição das cadeias dos polimorfos da celulose I e II 

de acordo com sua origem. 

Tabela 4 - Estrutura, disposição das cadeias e origem para os polimorfos tipo I e II 

Polimorfo 

 

Estrutura 

 

Disposição das 

cadeias 

Origem 

 

celulose Iα cellulose Iα Triclínica Paralela Alga Valonia 

celulose Iβ Monoclínica Paralela Algodão, rami e madeira 

Celulose II Monoclínica Antiparalela Celuloses mercerizadas e kraft 

Fonte: SILVA & D‘ALMEIDA, 2009 

3.2.3. Hemicelulose 

As hemiceluloses são carboidratos intimamente associados com a celulose na parede 

celular. Diferentemente da celulose, sua estrutura varia de acordo com a espécie vegetal, e são 

constituídas de vários açúcares (pentoses e hexoses) e ácidos, Figura 11, formando uma 

estrutura ramificada e amorfa, Figura 12. Elas são classificadas de acordo com o principal 

açúcar da cadeia do polímero, como por exemplo, xilana (xiloses ligadas por ligação β-1,4) ou 

mananas (manoses ligadas também por ligação β-1,4) (FENGEL; WEGENER, 1989). 

Figura 11 - Açúcares e ácidos componentes da estrutura das hemiceluloses 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Figura 12 - Estrutura química simplificada da hemicelulose 
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Fonte: Elaborada pelo Autor 

As hemiceluloses podem se apresentar tanto na forma de homopolímeros (exemplo: 

xilana, formado por xilose) ou heteropolímeros (exemplo: glucomanana, formado por glicose 

e manose). Seu teor varia de acordo com o tipo de material lignocelulósico. Estes compostos 

podem ser removidos dos tecidos das plantas por extração com solução alcalina ou, menos 

frequentemente, com água (D‘Almeida, 1988). Suas maiores solubilidade e susceptibilidade à 

hidrólise em relação à celulose resultam das suas estruturas amorfas e menores massas 

molares (EK; GELLERSTEDT; HENRIKSSON, 2009). 

3.2.4 Lignina 

A lignina é o segundo material mais abundante no reino vegetal; é uma substância 

química que confere rigidez à parede celular e atua como composto de ligação entre celulose e 

hemicelulose, gerando estruturas resistentes ao impacto, à compressão e a dobras. O termo 

lignina é conhecido desde meados do século XIX e sua conceituação depende do enfoque, 

conforme exemplificado por Mano e Mendes, 2013: 

 Para um químico de produtos naturais, lignina é um componente reticulado da madeira 

e de outros tecidos lenhosos das plantas, que impregna os polissacarídeos e os espaços 

entre as células, reforçando assim os tecidos. 

 Para um químico analítico, lignina é a substancia insolúvel que resta após tratamento 

de produtos vegetais com ácido sulfúrico a 72%, seguido de diluição, ebulição e 

filtração. 

 Para um químico de polímeros, lignina é um copolicondensado de produtos de 

desidrogenação dos precursores fenil-propânicos. 
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 Para um tecnologista de polpa de madeira, lignina é um componente da madeira que 

deve ser removido da polpa. 

A lignina representa cerca de 20-35% da biomassa vegetal, sendo em geral, 

classificada de acordo com a quantidade relativa dos monômeros guaiacila (G), siringila (S) 

e p-hidroxifenila (H), derivados dos álcoois coniferílico, sinapílico e p-cumarílico, 

respectivamente, Figura 13. A Figura 14 ilustra a representação simplificada da estrutura da 

lignina. 

Figura 13 - Álcoois precursores das unidades fenilpropanóides guaiacila (G), siringila (S) e p-hidroxifenila (H) 

 

Fonte: BARBOSA et al., 2008 

Figura 14 - Ilustração simplificada da estrutura da lignina e seus grupos funcionais 

 

Fonte: BARBOSA et al., 2008 
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3.2.5 Fibras de tururi 

O tururi é uma fibra que começou a ser utilizada primeiramente no campo do 

design de moda e somente nos últimos anos é que tem despertado a atenção da comunidade 

cientifica a fim de inseri-lo dentro de outros campos da indústria. Essa fibra se constitui como 

o invólucro que protege os frutos da palmeira do ubuçu ou ubuçuzeiro (Manicaria saccifera), 

da família das Arecaceae, Figura 15. 

Essa fibra é uma espécie nativa da América Central, da Venezuela, das Guianas e 

da Amazônia, sendo um material de fácil extração, pois pode ser recolhido no chão ou 

retirado da planta. As fibras atualmente são utilizadas em utensílios artesanais de moda, como 

bolsas, colares, bem como na indústria têxtil (MONTEIRO & BARUQUE-RAMOS, 2014). 

No campo da pesquisa é usada na área de ciências de materiais, como na síntese de 

compósitos. (JARDIM et al., 2010; OLIVEIRA & D´ALMEIDA, 2014). 

Figura 15 - Fibras de tururi 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

3.2.6 Fibras de buriti 

O buriti (Mauritia flexuosa), Figura 16, é uma palmeira que chega até 15 metros 

de altura. Muito comum, principalmente nos estados do Pará, Maranhão, Roraima e 

Rondônia, também é encontra-se nos estados do Piauí, Ceará, Bahia, Goiás, Tocantins, Minas 

Gerais, Mato Grosso, Acre, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. Possui flores em 

longos cachos de até três metros de comprimento, de coloração amarelada. Seus frutos são 

muitos utilizados como alimentos, bem como na indústria alimentícia e cosmética. Com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roraima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_%28Brasil%29
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relação ao uso das suas fibras como material para adsorção em geral, apenas um trabalho foi 

encontrado na literatura utilizando como adsorvente de metais. 

Pereira et al., (2003), realizaram a caracterização química da fibra a qual 

apresentou teor de lignina de 16,94%, celulose 69,41%, hemicelulose de 16,1%, teor de cinzas 

de 2,15% e teor de extrativos totais de 13,47%. Assim, pelos valores encontrados, as fibras 

apresentam-se como um material com alto teor de celulose, baixo teor de lignina e alto teor de 

hemiceluloses. 

Figura 16 - Fibras de buriti 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

3.2.7 Resíduos da produção da mamona 

A mamona (Ricinus communis L.), também conhecida como carrapateira ou 

rícino, é uma espécie de origem tropical sendo cultivada comercialmente em mais de 15 

países. No Brasil, a região nordeste é a principal produtora de mamona, respondendo por 

87,8% da safra de 2010 e 93% da safra de 2011, destacando-se os estados da Bahia, que lidera 

o ranking com 130,1 mil toneladas (equivalente a 71% da produção brasileira e 76,2% do 

Nordeste) e do Ceará, segundo maior produtor, com produção em torno de 40 mil toneladas 

(CONAB, 2011). 
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A mamona é considerada uma cultura essencialmente industrial, pois o seu óleo 

não é utilizado na alimentação humana ou animal, sendo utilizado como matéria-prima para 

as indústrias química, cosmética e farmacêutica, entre outras. Além disso, pode-se explorar a 

potencialidade dos coprodutos da cadeia produtiva da mamona, como o farelo, a casca e a 

torta, produzida na extração de óleo (SILVA et al., 2012). A cultura da mamona fornece, além 

do óleo, grande quantidade de resíduos agrícolas fibrosos, Figura 17. 

Figura 17 - Talos provenientes da cultura da mamona 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Normalmente, os resíduos gerados pela colheita da mamona (folhas, ramos e talos 

da mamona) são destruídos (queimados), visando preparar convenientemente o terreno para 

novos plantios. Esse procedimento não se justifica nos dias atuais, pois, além de não ser 

ambientalmente correto, representa um desperdício de biomassa, que poderia ser utilizada 

para fins mais nobres. 

3.3 Ativação da celulose 

Alguns reagentes podem penetrar somente nas regiões amorfas, afetando somente 

a parte intercristalina da celulose. Outros reagentes podem penetrar completamente na 

celulose, afetando tanto as regiões inter como intracristalinas. A água, por exemplo, penetra 

nas regiões amorfas da celulose, normalmente não penetrando em seus cristais. Alguns 
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líquidos orgânicos, como álcool, também penetram nas regiões amorfas. Como agentes tanto 

inter como intracristalinos destacam-se os hidróxidos de metais alcalinos, alguns sais e ácidos 

inorgânicos, certas aminas, amônia e hidrazina. Dentre estes o mais importante do ponto de 

vista industrial é o NaOH. O processo de tratamento das fibras como esse reagente é 

comumente chamado de mercerização. 

3.3.1 Mercerização 

Mercerização é o tratamento das fibras de celulose com solução alcalina. John 

Mercer descobriu esse fenômeno acidentalmente em 1844 quando imergiu um tecido de 

algodão numa solução de soda cáustica. Durante a mercerização ocorrem alterações ao nível 

das estruturas física e química da fibra. A solução alcalina penetra na estrutura cristalina da 

celulose (celulose I) quebrando as ligações intercadeias de celulose e formando-se álcali-

celulose acompanhada pelo inchamento da fibra, ocorrendo depois um rearranjo a nível da 

estrutura interna da fibra para um diferente tipo de cristalinidade, a celulose II (YANG et al., 

2007, BARRETO et al., 2011). Estas mudanças resultam em alta adsorção devido à 

mercerização aumentar a área de superfície específica da fibra (dissolução de lignina e 

hemicelulose), fazendo com que os grupo hidroxilas das macromoléculas de celulose tornem-

se mais facilmente acessíveis (GURGEL et al., 2007). De acordo com Porro et al., (2007), a 

celulose após ativação alcalina pode apresentar as fases: celulose I, celulose-Na, celulose –Na 

II e ou um conjunto de frações de cada uma delas, de acordo com a concentração da solução 

alcalina e a temperatura do sistema, Figura 18.  

Figura 18- Diagrama de fases de celulose-Na deduzida a partir de espectros de RMN C-13 de celulose 

microcristalina a partir de algodão imerso em soluções aquosas de NaOH 

 

Fonte: Adaptada de PORRO et al., 2007. 
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3.4 Adsorção 

Adsorção é o termo utilizado para descrever o fenômeno onde moléculas ou íons 

que estão presentes em um fluido, líquido ou gás concentram-se espontaneamente sobre uma 

superfície sólida. A espécie que se acumula na interface do material é normalmente 

denominada de adsorvato e a superfície sólida na qual o adsorvato se acumula é denominada 

de adsorvente (COONEY, 1999). De acordo com a IUPAC, a adsorção pode ser definida 

como o enriquecimento de um ou mais componentes numa camada interfacial, podendo 

ocorrer tanto a fisissorção como a quimissorção. Entretanto, estas duas categorias podem 

ocorrer simultaneamente. A primeira ocorre quando forças intermoleculares de atração das 

moléculas na fase fluida, líquida ou gasosa e da superfície sólida são maiores que as forças 

atrativas entre as moléculas do próprio fluido, líquido ou gás (CIOLA, 1981; NASCIMENTO, 

et al., 2014). Na adsorção física nenhuma ligação é formada ou quebrada, sendo assim, a 

natureza do adsorvato permanece inalterada. O aumento da temperatura acarreta uma 

diminuição notável na quantidade adsorvida. Na adsorção química há a formação de ligações 

químicas entre o adsorvente e o adsorvato, e envolve o rearranjo de elétrons do que interage 

com o sólido e a consequente formação da ligação química. O adsorvato sofre uma mudança 

química e é geralmente dissociado em fragmentos independentes, formando radicais e átomos 

ligados ao adsorvente. Em muitos casos, a adsorção é irreversível e é difícil separar o 

adsorvente do adsorvato (NASCIMENTO et al. 2014). Uma vez que o adsorvato só pode 

interagir com alguns sítios específicos do adsorvente, na quimissorção ocorre apenas a 

formação de monocamadas, ao contrário do que ocorre na fisissorção. 

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

adsorvente, adsorvato e condições operacionais. As características do adsorvente incluem área 

superficial, tamanho do poro, densidade, grupos funcionais presentes na superfície e 

hidrofobicidade do material. Por outro lado, a natureza do adsorvato depende de suas 

características tais como: polaridade, tamanho da molécula, solubilidade e acidez ou 

basicidade. As condições operacionais incluem principalmente temperatura, pH, concentração 

de adsorvato e adsorventes e natureza do solvente. Outro fator importante é a presença de 

espécies diferentes do adsorvato, que podem provocar competição por sítios de adsorção 

(MCKAY, 1996; NASCIMENTO, et al., 2014). Basicamente, o mecanismo de adsorção é 

descrito em três etapas consecutivas: 

 Transferência de massa através de uma camada ou ―filme― líquido estagnado 

ao redor da partícula adsorvente;  
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 Transferência de massa dentro da estrutura interna do sólido poroso até os 

sítios de adsorção;  

 Ocorrência da adsorção nos sítios. A transferência de massa ocorre nos 

instantes iniciais e a difusão pode ocorrer muitas horas depois, dependendo da 

estrutura interna do adsorvente. 

A Tabela 5 apresenta as principais diferenças existentes entre a adsorção física e 

adsorção química. 

Tabela 5 - Principais diferenças entre a adsorção física e adsorção química 

Adsorção Física  Adsorção Química  

Forças de Van der Waals.  Ligações químicas.  

Calor de adsorção 2–6 Kcal mol
-1

  Calor de adsorção 10-200 Kcal mol
-1

  

Especificidade baixa  Especificidade alta  

Adsorção em multicamada.  Adsorção em monocamadas  

Energia de ativação baixa  Energia de ativação pode ser alta  

Adsorvente quase não é afetado  Adsorvente altamente modificado na superfície.  

Fonte: Elaborada pelo Autor 

3.5 Cinética de Adsorção 

A cinética de adsorção permite avaliar o quanto de soluto foi removido da solução 

em um determinado tempo e identificar o tipo de mecanismo que controla o processo de 

adsorção. Os modelos cinéticos usados neste trabalho para interpretar os dados experimentais 

foram os modelos de pseudo-primeira ordem; pseudo-segunda ordem; difusão intrapartícula e 

o modelo cinético de Boyd. 

3.5.1 Modelo de Pseudo-primeira Ordem 

A equação de Lagergren (1898) foi a primeira a ser desenvolvida para um 

processo de sorção de um sistema sólido-líquido e sua expressão é baseada na capacidade de 

adsorção do sólido sendo representada pela equação 01: 

                                                                                            Eq. 01 

Integrando e aplicando as condições qt = 0, t = 0; quando qt = qt, t = t, temos a equação 02. 

                                                                                          Eq. 02 
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Em que: 

qe: Quantidade de adsorvato retido no adsorvente no equilíbrio (mg g
-1

).  

qt: Quantidade de adsorvato retido no adsorvente no tempo t (mg g
-1

).  

k1: Constante de velocidade da reação de pseudo-primeira-ordem ( min
-1

) 

A equação 02, que se encontra na forma linearizada, é utilizada para determinar os 

parâmetros cinéticos qe e k1. A formação de uma linha reta no gráfico log (qe – qt) versus t 

sugere a possível aplicação deste modelo cinético. (LAGERGREN, 1898). 

3.5.2 Modelo de Pseudo-segunda Ordem 

O modelo de pseudo-segunda ordem baseia-se também na capacidade de adsorção 

do adsorvente. Ao contrário do modelo de pseudo-primeira ordem, o mesmo prediz o 

comportamento cinético sobre toda a faixa de tempo de adsorção (HO & MCKAY, 1999). 

Este modelo também tem sido empregado para descrever muitos processos de adsorção que 

envolve um mecanismo químico (MELO et al., 2013; RAULINO et al.,2014; NASCIMENTO 

et al., 2014; LIU et al., 2016), também denominado de quimissorção (HO, 2006). Obedecendo 

a um modelo de segunda ordem a equação da cinética poderia ser expressa pela equação 03: 

                                                                                         Eq. 03 

A Equação 03 pode ser linearizada, obtendo-se a Equação 04.

 

 

                                                                                                            Eq. 04 

Em que: 

qe: Quantidade de adsorvato retido no adsorvente no equilíbrio (mg g
-1

).  

qt: Quantidade de adsorvato retido no adsorvente no tempo t (mg g
-1

).  

k2: Constante de velocidade da reação de pseudo-segunda ordem (g (mg min)
-1

) 

Se o processo corresponde à cinética de segunda ordem, o gráfico de t/qt versus t, 

da equação 04 fornece uma relação linear na qual qe e k2 podem ser determinados a partir do 

coeficiente angular e do coeficiente linear do gráfico. 
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3.5.3 Modelo de Difusão Intrapartícula (Modelo de Webber-Morris) 

No modelo de difusão intrapartícula a cinética de adsorção é controlada por vários 

fatores incluindo os seguintes:  

 Transferência da solução para a superfície do filme ao redor da partícula.  

 Difusão do filme para a superfície do adsorvente (difusão externa).  

 Difusão da superfície para os poros (difusão intrapartícula).  

O modelo de difusão intrapartícula é expresso pela a equação 05:                                  

                                                                                                                   Eq.05 

Em que: 

qt: Quantidade de adsorvato retido no adsorvente no tempo t (mg g
-1

).  

ki; Constante de velocidade para difusão dentro da partícula (g (mg min 
0,5

)
-1

) 

C: Constante relacionada com a espessura da camada limite 

A velocidade da difusão dentro da partícula é obtida quando o gráfico de qt  versus 

t
0,5

 é linear e passa pela origem. Tais gráficos podem apresentar uma multilinearidade, 

indicando que duas ou mais etapas limitam o processo de adsorção (MCKAY 1996; MELO et 

al., 2013). 

 Primeira etapa, a adsorção é instantânea ou adsorção na superfície externa;  

 Segunda etapa, a adsorção é gradual e a difusão dentro da partícula é a etapa limitante;  

 Terceira etapa é o estágio de equilíbrio final, onde a difusão dentro da partícula 

começa a diminuir, devido às concentrações extremamente baixas do adsorvato na 

solução.  

3.5.4 Modelo cinético de Boyd 

O modelo cinético de Boyd é usado para determinar se o processo de adsorção 

ocorre através de difusão intrafilme ou difusão intrapartícula (intraporo) (BOYD et al., 1947 a 

e b). A equação do modelo prediz a real etapa limitante envolvida no processo de adsorção, 

equação 06:  

 Btn
n

F
n

2

1
22

16
1 
















 





exp


                                                                                        Eq. 06 
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Em que F é a fração de equilíbrio, em tempos diferentes, t, e Bt é uma função matemática de 

F: 

e

t

q

q
F                                                                                                                                  Eq. 07 

Em que, qe é a quantidade de íons metálicos adsorvidos em um tempo infinito (mg g
-1

), qt a 

quantidade de íons adsorvidos em um tempo t. A partir da Eq. (06), não é possível estimar 

diretamente os valores de B para cada fração adsorvida. Para contornar esse problema, 

Reichenberg et al., (1953), aplicando transformada de Fourier e depois a integração conseguiu 

obter as seguintes aproximações: 

Para valores de F> 0,85                                  )ln(, FBt  149770                              Eq. 08 

 Para valores de F < 0,85                                 

2
2

3 






















FBt                          Eq. 09                                                                      

Os valores de Bt para diferentes tempos de contato são calculados usando aa 

Equações 08 e 09 e podem ser plotados em função do tempo. O gráfico Bt versus t é utilizado 

para identificar se quem limita a adsorção é a difusão no filme ou a difusão no poro. Se os 

dados apresentarem linearidade e passarem através da origem, o processo de adsorção é 

controlado pela difusão intrapartícula. Se os dados têm comportamento linear e o ajuste dos 

pontos não passar pela origem, o transporte externo governa o processo adsortivo. Os valores 

calculados de B podem ser utilizados para calcular o coeficiente de difusão efetivo usando a 

relação 

22 dDB i /  

Em que D é o coeficiente de difusão (cm
2
 min

-1
); d é o diâmetro médio das partículas (cm) e 

B a constante de Boyd 

3.6 Isotermas de adsorção 

As isotermas de adsorção são diagramas que mostram a variação da concentração 

de equilíbrio no sólido adsorvente com a concentração na fase líquida em uma determinada 

temperatura. Os gráficos assim obtidos são as isotermas e podem se apresentar de várias 

formas, fornecendo informações importantes sobre o processo de adsorção. A Figura 19 

apresenta as formas mais comuns de isotermas de adsorção em que se podem verificar 

diversos processos de adsorção. 
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Figura 19 - Formas possíveis de isotermas de adsorção 

 

Fonte: Adaptado MOREIRA et al. 2008 

Ao analisar as diversas formas de isotermas pode-se obter informações 

extremamente relevantes sobre o processo de adsorção. A isoterma linear prediz que a massa 

de adsorvato retida por unidade de massa do adsorvente é proporcional à concentração de 

equilíbrio do adsorvato na fase liquida. Já a isoterma favorável nos informa que a massa do 

adsorvato retida por unidade de massa do adsorvente é alta para uma baixa concentração de 

equilíbrio do adsorvato na fase liquida e a isoterma irreversível e a desfavorável revela que a 

massa de adsorvato retida por unidade de massa do adsorvente independe da concentração de 

equilíbrio do adsorvato na fase liquida e que a massa de adsorvato retida por unidade de 

massa do adsorvente é baixa mesmo para uma alta concentração de equilíbrio do adsorvato na 

fase liquida, respectivamente (MOREIRA, 2008).  

A principal variável obtida da construção das isotermas corresponde à capacidade 

de adsorção, simbolizada pela letra ―q‖, a qual expressa a quantidade de metal adsorvido por 

massa de adsorvente. O cálculo da quantidade de íons metálicos adsorvidos se baseia em um 

balanço de massa do sistema de sorção no qual a quantidade de soluto adsorvida no sólido 

deve ser igual à quantidade de soluto removida da solução, equação 09 (ABODOLALI et al., 

2014). 

                                                                                                           Eq.09  

Em que:  

q: Capacidade de adsorção (mg g
-1

 );   
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Co: Concentração inicial do metal (mg L
-1

);  

Ce: Concentração do metal no equilíbrio (mg L
-1

);  

V: Volume da solução do metal (L);  

m: Massa do adsorvente (g) 

Muitas equações de isotermas foram propostas com dois ou mais parâmetros para 

ajustar os dados experimentais sobre os valores de q vs Ce. Dentre essas podemos citar as 

equações de Langmuir (LAGMUIR, 1916; ABDOLALI et al., 2014 b), Freundlich 

(FREUNDLICH, 1906; AJAELU et al., 2011), Redlich-Peterson (REDLICH & PETERSON, 

1959; MELO et al., 2013), Sips (SIPS, 1948), Temkin (TEMKIN, 1940) e Dubinin–

Radushkevich (DUBININ & RADUSHKEVICH, 1947; SOUSA NETO, et al., 2012). Dentre 

as mais comumente utilizadas encontram-se as equações de Langmuir e Freundlich. Suas 

maiores utilizações são devidas à previsão da capacidade máxima de adsorção do material 

(modelo de Langmuir) e capacidade de descrever o comportamento dos dados experimentais 

(Seção 3.6.1). Além disso, o fato desses modelos apresentarem dois parâmetros torna mais 

fácil a sua utilização.  

3.6.1 A equação modelo de Langmuir 

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

representação de processos de adsorção. Ela apresenta os seguintes pressupostos:  

 Existe um número definido de sítios;  

 Os sítios têm energia equivalente e as moléculas adsorvidas não interagem 

umas com as outras;  

 A adsorção ocorre em uma monocamada;  

 Cada sítio pode comportar apenas uma molécula adsorvida.  

A equação 10 representa a equação da isoterma de Langmuir: 

                                           Eq.10 

Em que q é a quantidade do soluto adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio (mg g
-1

); 

qmax é a capacidade máxima de adsorção (mg g
-1

); KL é a constante de interação adsorvato-

adsorvente (L mg
-1

) e Ce é a concentração do adsorvato no equilíbrio (mg L
-1

).  
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3.6.2. A equação modelo de Freundlich 

O modelo proposto por Freundlich foi um dos primeiros a equacionar a relação 

entre a quantidade de material adsorvido e a concentração do material na solução em um 

modelo com características empíricas. Este modelo empírico pode ser aplicado a sistemas não 

ideais, em superfícies heterogêneas e adsorção em multicamada (COONEY, 1999). 

O modelo considera o sólido heterogêneo, ao passo que aplica uma distribuição 

exponencial para caracterizar os vários tipos de sítios de adsorção, os quais possuem 

diferentes energias adsortivas (COONEY, 1999; NASCIMENTO et al., 2014). 

A equação da isoterma de Freundlich assume a forma 

                                                                                                          Eq. 11 

Em que qe é a quantidade de soluto adsorvido (mg g 
-1

), Ce é a concentração de 

equilíbrio em solução (mg L
-1

); 1/n é uma constante relacionada à heterogeneidade da 

superfície, KF é a constante de capacidade de adsorção de Freundlich (mg
1-(1/n)

.(g
-1

).L
1/n

).  

Analisando os pressupostos propostos pelo presente modelo e sua equação, é 

interessante comentar duas informações a respeito. Primeiro, o modelo de Freundlich não 

impõe qualquer exigência de que a cobertura deve se aproximar de um valor constante 

correspondente à formação de uma monocamada completa a medida que Ce aumenta. Além 

disso, a forma da equação mostra que o valor de q pode continuar a aumentar à medida que Ce 

aumenta. Contudo, analisando o processo de adsorção pode-se observar que isso é fisicamente 

impossível, o que podemos concluir que dados experimentais que possuem elevados valores 

de Ce não são bem aplicados à equação de Freundlich (COONEY, 1999). 

Foi também mencionado que a equação de Freundlich implica que a distribuição 

de energia para os sítios de adsorção é essencialmente de tipo exponencial, ao invés do tipo 

uniforme como considerada no desenvolvimento da equação de Langmuir. De acordo com 

Cooney (1999) há evidências experimentais de que as distribuições de energia talvez não 

sejam estritamente do tipo exponencial. Assim, considera-se que alguns sítios são altamente 

energéticos e a ligação do soluto adsorvido se dá fortemente, enquanto que outros são muito 

menos energéticos e consequentemente a ligação do soluto adsorvido se dá mais fracamente. 

Em geral, uma adsorção favorável tende a ter um valor de n (constante de 

Freundlich) entre 1 e 10. Quanto maior o valor de n (menor valor de 1/n) mais forte a 

interação entre o adsorvato e o adsorvente. Por outro lado quando o valor 1/n for igual a um, 
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isso indica que a adsorção tense a ser linear. Quando o valor de 1/n for maior do que a 

unidade o adsorvente tem maior afinidade pelo solvente, isso sugere que há uma forte atração 

intermolecular entre os dois. É importante ter em mente que a equação de Freundlich é 

incapaz de prever dados de equilíbrio de adsorção quando são utilizadas faixas de 

concentrações extremamente elevadas. Além disso, esta equação não é reduzida a expressão 

de adsorção linear quando se tem uma concentração muito baixa. No entanto, geralmente os 

trabalhos encontram-se dentro de uma faixa de concentração considerada moderada, podendo 

assim ser utilizada para ajuste de dados (COONEY, 1999; NASCIMENTO, et al., 2014). 

3.6.3. A equação modelo de Sips 

A equação da isoterma de Sips é representada pela equação 12: 
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                                                     Eq.12 

Em que qe e Ce têm os mesmos significados que nas isotermas anteriores, qmax corresponde à 

máxima capacidade de adsorção (mg g
-1

); KS é a constante de equilíbrio de Sips (L mg
-1

) e ns 

representa o grau de heterogeneidade do sistema, podendo variar de 0 a 1. Se n = 1 significa 

que o sistema é homogêneo, igualando-se ao modelo de Langmuir e, n <1 representa aumento 

da heterogeneidade (SHINZATO et al., 2009). A equação de Sips foi utilizada para confirmar 

ou não a heterogeneidade da superfície. 

3.7 Adsorção em leito fixo 

Na adsorção em batelada, a concentração da solução em contato com uma certa 

quantidade de adsorvente diminui continuamente. Em contrapartida, na adsorção em leito 

fixo, o adsorvente encontra-se continuamente em contato com efluente, cuja concentração 

permanece relativamente constante. Normalmente, o conceito da adsorção em leito fixo é 

expresso em termos de curvas de ruptura ou ―breakthrough‖ (Figura 20). Numa curva de 

ruptura ideal pressupõe-se que a remoção do adsorvato é completa nos estágios iniciais de 

operação. Geralmente o ponto de ruptura, designado por Cb, é escolhido como sendo o ponto 

em que a concentração do adsorvato efluente da coluna é de 5 %. Da mesma forma é 

escolhido para o ponto de exaustão, Cx, uma concentração em torno de 90% de C0. A 

quantidade de massa total efluente passando por unidade de secção transversal até o ponto de 

ruptura e a natureza da curva de ruptura entre os valores de Vb (correspondente a Cb) e Vx 

(correspondente a Cx) são importantes para a concepção de um adsorvente em leito fixo 

(GUPTA et al., 1997). 
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Figura 20 - Representação esquemática da zona de transferência de massa em coluna de leito fixo 

 

Fonte:  NASCIMENTO, et al., 2014 

O desempenho de uma coluna está bastante relacionado com o comprimento e 

forma da zona de transferência de massa (ZTM) que se desenvolve na coluna durante a 

adsorção. A ZTM pode ser considerada como uma região dentro da coluna em que a 

concentração do adsorvato varia de 90% a 5% do seu valor de alimentação, ou seja, ela se 

desenvolve entre a seção da coluna que está saturada com os metais e a seção que ainda 

contem adsorvente não saturado. Esta é a região onde a maior parte da transferência de massa 

ocorre. Esta zona de saturação parcial se move através da coluna na direção do fluxo a certa 

velocidade, que é predominantemente determinado pela carga de adsorvato, a capacidade 

adsorvente, e a taxa de alimentação da coluna.  

Quando a ZTM atinge o final da coluna, a concentração de adsorvato no efluente 

começa a aumentar gradualmente A coluna está operacional até que a ZTM chega ao final da 

coluna e o efluente é praticamente adsorvato livre. No final a curva de ruptura reflete a forma 

da ZTM. Quanto mais aberto é o formato da curva, maior é a resistência à transferência de 

massa. A curva torna-se mais fechada à medida que a resistência à transferência de massa 

diminui. Quanto menor esta região, mais próximo da idealidade o sistema se encontra, maior 
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o tempo de serviço da coluna durante o estágio de alimentação e mais completa é a dessorção 

dos metais (Figura 19) (COONEY, 1999; RAULINO, 2011; NASCIMENTO, et al., 2014) 

Após a saturação do adsorvente, soluções eluentes são percoladas para a 

dessorção dos metais e reutilização do adsorvente em um novo ciclo de adsorção. O objetivo 

da dessorção é retirar o metal com a menor quantidade de solução eluente até obter a máxima 

concentração possível deste, sem destruir a capacidade do adsorvente, tornando-o reutilizável 

em vários ciclos de retenção/dessorção (RAULINO, 2011; TEIXEIRA 2015). 

Alguns parâmetros relacionados o estudo da zona de transferência de massa são 

constantemente estudados na literatura (GUPTA et al., 1997; 2000; KUNDU & GUPTA, 

2005; SOUSA, 2007; RAULINO, 2011). São eles: Tempo para o estabelecimento da ZAP 

(tx), Tempo necessário para formação inicial da ZAP (tf), percentual de saturação da coluna 

(%S) e capacidade de adsorção da coluna (q). 

3.7.1 Tempo para o estabelecimento da ZAP 

A porção compreendida entre Cx (ponto de exaustão) e Cb (ponto de ruptura) é 

conhecida como zona de adsorção primária (ZAP). O tempo total para o estabelecimento da 

ZAP é dado pela equação 13 (RAULINO 2011): 

                                         
m

x
x

F

V
t                                                                     Eq. 13 

Em que tx é o tempo total para o estabelecimento da ZAP (min); Fm o fluxo (mL min
-1

) e Vx o 

volume de exaustão (mL). 

3.7.2 Tempo necessário para mover a ZAP na coluna (tδ) 

O tempo necessário para movimentar a ZAP ao longo da coluna é dado pela equação 

14 (RAULINO 2011): 

                                           m
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                                                                 Eq. 14 

tδ é o tempo necessário para mover a ZAP na coluna (min.);Vx o volume de exaustão (mL); 

Vb é o volume de ruptura (mL) e Fm o fluxo (mL min
-1

). 

3.7.3 Tempo necessário para formação inicial da ZAP (tf) 

O tempo necessário para a formação da ZAP é dado pela equação 15 (GUPTA et 

al.,1998; RAULINO 2011): 
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  tFt f  1

                                                                Eq. 15 

Em que F é a capacidade fracional do adsorvente na zona de adsorção em continuar 

removendo soluto após o ponto de ruptura. A capacidade fracional do adsorvente é dada pela 

equação 16 (RAULINO 2011): 
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                                                            Eq. 16 

3.7.4 Percentual de saturação da coluna  

O percentual de saturação da coluna é obtido pela equação 17: 

                                                100*11% 
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                                                   Eq. 17 

Em que δ é o comprimento da ZAP (cm) e D a profundidade do leito (cm). 

3.7.5 Capacidade de remoção da coluna 

A capacidade máxima de remoção dos metais na coluna é dada pela equação 18: 
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Em que ―q‖ é a capacidade máxima de adsorção na coluna (mg g
-1

); Co a concentração inicial 

da solução; C concentração do metal num determinado volume; m a massa de adsorvente em 

gramas (g); Fm é o fluxo volumétrico em (L min
-1

) e t o tempo em minutos. 

3.7.6 Modelo de Thomas – previsão da curva de ruptura 

Vários são os modelos aplicados para calcular as constantes cinéticas e capacidade 

máxima da adsorção de uma coluna. Dentre eles o modelo de Thomas é um dos mais 

utilizado. Este modelo pressupõe um comportamento do leito em fluxo contínuo e usa a 

isoterma de Langmuir para o equilíbrio e cinética de reação de segunda ordem reversível. É 

aplicável para condições de adsorção favoráveis e desfavoráveis. Tradicionalmente este 

modelo é utilizado para determinar a capacidade máxima de adsorção de um adsorvente em 

sistemas contínuos.  A expressão de Thomas para uma coluna de adsorção é dada da seguinte 

forma (THOMAS, 1944): 
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Em que Ce é a concentração do efluente (mg L
-1

), Co concentração inicial (mg L
-1

), F a vazão 

(L min
-1

),  m a massa do adsorvente (g), e V volume (mL), enquanto ThK  (L (mg min)
-1

 e Thq

(mg g
-1

)  são as constante cinética de velocidade de adsorção  e a capacidade máxima de 

adsorção da coluna, respectivamente.  

3.8 Planejamento experimental 

O 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 possibilitando o estudo do sistema com menor número de experimentos e ainda o 

entendimento de como as variáveis influencia na resposta (MONTGOMERY, 2001). Os 

fatores são as variáveis que o pesquisador tem condições de controlar podendo esses ser 

qualitativos ou quantitativos, como por exemplo, um determinado tipo de catalisador e a 

temperatura, respectivamente.  A resposta é a conclusão com a variação e interação dos 

fatores (MEDEIROS, 2013). Nesse contexto podemos listar algumas vantagens do 

planejamento experimental sobre a abordagem tradicional (LEARDI, 2009): 

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

enquanto a forma tradicional univariada não; 

 O planejamento experimental fornece um conhecimento global (em todo o espaço 

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

onde os experimentos foram realizados); 

 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. 

A literatura reporta que as principais áreas de aplicação para o planejamento 

experimental são triagem, otimização e modelagem (BRERETON, 1997). A triagem de 

experimentos envolve a verificação de quais fatores (variáveis) são importantes para o 

sucesso de um processo; a otimização são métodos sistemáticos que permitem encontrar o 

ponto ótimo de um sistema e a modelagem está relacionada com a construção de modelos 

matemáticos que descrevem o comportamento do sistema dentro da faixa estudada. 
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3.8.1 Experimentos para triagem 

No estudo de um sistema a resposta desejada pode ser influenciada por diversos 

fatores. Para identificar a influencia de cada fator na resposta é preciso realizar experimentos 

para triagem dessas variáveis. Esses experimentos têm como objetivo determinar as variáveis 

experimentais e as interações entre variáveis que têm influência significativa sobre as 

diferentes respostas de interesse
 
(BRUNS, et al., 2010). No estudo de triagem, os efeitos 

principais (efeito de cada variável isoladamente na resposta) e efeitos de interação (interação 

entre duas variáveis), obtidas normalmente pelos planejamentos fatoriais completos, são de 

extrema importância para a compreensão do comportamento do sistema. Contudo, as 

interações não se limitam apenas à de segunda ordem, podendo ser de terceira, quarta, n 

ordens. A questão é que geralmente o efeito de ordens superiores a três não possuem efeitos 

significativos na resposta (BRUNS, et al., 2010). 

3.8.2 Planejamentos fatoriais completos 

Como mencionado anteriormente, em um planejamento fatorial são investigadas 

as influências de todas as variáveis experimentais e os efeitos de interação na resposta de 

interesse. Isso geralmente é feito com a combinação de k fatores sendo investigado em dois 

níveis, assim um planejamento fatorial consistirá de 2
k
 experimentos. Considerando esse tipo 

de planejamento de experimentos de dois níveis com k variáveis, a quantidade mínima de 

experimentos a serem realizados obtém-se pelo produto de cada nível das k variáveis, que se 

denota pela equação 20: 

k

k

n 22222   ...                                                                                                                                                                          
Eq. 20 

Em que n é a quantidade mínima de experimentos realizados.  

Um planejamento com a quantidade definida pela Eq.20 denomina-se 

planejamento fatorial 2
k
 (BOX et al, 1978). Normalmente os níveis dos fatores quantitativos 

(concentrações dos íons metálicos, valores de pH, velocidades de agitação, massas do 

adsorvente) são nomeados pelos sinais – (menos) para o nível mais baixo e + (mais) para o 

nível mais alto, enquanto para os fatores qualitativos (tipos de ácidos, tipos de catalisadores, 

tipos de adsorventes), como não existem valores altos ou baixos, fica a critério do pesquisador 

nomear os seus níveis (Ferreira & Teófilo, 2006). Dessa forma é obtida a matriz de 

planejamento. A Tabela 6 exemplifica uma matriz de planejamento para um experimento de 

adsorção e a Figura 21 ilustra a forma geométrica dos efeitos num planejamento 2
3
. 
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Tabela 6 - Matriz de planejamento fatorial 2
3 

Experimento x1 x2 x3 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

Fatores:                                                                 (-)                       (+) 

1: massa do adsorvente (mg)                                25                      150 

2: Concentração inicial do poluente (mg L
-1

)      50                      300 

3: pH da solução                                                  2,5                      5,5 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Depois de codificar os valores das variáveis principais em mais (nível mais alto) e 

menos (nível mais baixo), é necessário determinar os sinais para os efeitos de interação de 2ª 

ordem bem como de ordem superior. Esses efeitos são obtidos pelo produto dos sinais 

originais das variáveis envolvidas (Tabela acima). Desta maneira, é possível construir as 

colunas de sinais para todas as interações e, assim, elaborar a matriz de coeficientes de 

contraste (Tabela 7). No qual x1.x2,x1.x3 e x2.x3 são os efeitos de interações de 2ª ordem e 

x1.x2.x3 é o efeito de interação de 3ª ordem. Uma coluna de sinais + (mais) é adicionada à 

esquerda da matriz de coeficientes de contraste para o cálculo da média de todas as respostas 

observadas. Logo, com base na Tabela 7 é possível obter a média de todos os experimentos 

(equação 21) e os efeitos que cada variável sozinha (efeito principal) ou interação (sinergismo 

entre as variáveis) provoca na resposta experimental (equação 22).   
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                                                                                             Eq 22 

Em que Efmédio é o efeito médio ou média dos experimentos yi, ou 

y ; Ef é o efeito obtido da 

variável analisada por vez; yi(+) são as respostas obtidas no nível maior; yi(-) são as respostas 

obtidas no nível menor e n é a quantidade total de experimentos realizados, sem levar em 
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consideração se houve replicatas. Normalmente, o cálculo dos efeitos para um planejamento 

fatorial completo é feito utilizando modelos empíricos (seção 3.8.7).  

Tabela 7 - Matriz de coeficientes de contraste para um planejamento fatorial 2
3
 

  Variáveis Interações 

Exp. Média x1 x2 x3 x1.x2 x1.x3 x2.x3 x1.x2.x3 

1 + - - - + + + - 

2 + + - - - - + + 

3 + - + - - + - + 

4 + + + - + - - - 

5 + - - + + - - + 

6 + + - + - + - - 

7 + - + + - - + - 

8 + + + + + + + + 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Figura 21 - Forma geométrica dos efeitos num planejamento 2
3
 

 

Fonte: BRUNS, 2010. 

3.8.3 Planejamentos fatoriais fracionários 

São planejamentos que são realizados quando o sistema possui muitas variáveis a 

serem estudadas de forma a inviabilizar a execução do planejamento completo. Nele a 

quantidade de experimentos é reduzida por uma fração chamada b, sendo q quantidade de 

experimentos a serem realizados definidos pela expressão 2
k-b

. Por exemplo, um sistema no 

qual são consideradas 6 variáveis exigiria um total de 2
6
, ou seja, 64 experimentos para um 

planejamento fatorial completo. Um planejamento fatorial fracionário 2
6-1

,
 
de fração meia, 

exigiria a metade desse valor, ou seja, 32 experimentos (TEÓFILO e FERREIRA, 2006). Isso 

só é possível devido ao número de interações de ordem alta aumentar com o número de 

fatores. Por exemplo, em um sistema onde se deseja estudar a influencia de 4 variáveis o 

número de interações de 2ª, 3ª e 4ª ordens são 6, 4 e 1 respectivamente, enquanto para um 
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sistema em que se deseja estudar 6 variáveis o número de interações de 2ª, 3ª e 4ª ordens são 

15, 20 e 15 respectivamente, além de existirem interações de 5ª e 6ª ordem (Tabela 8). 

Nesse contexto, essas interações possuem valores pequenos e são destituídas de 

qualquer importância prática. Como conclusão os efeitos principais (isto é, de primeira 

ordem) tendem a serem maiores que as interações de dois fatores (de segunda ordem), que por 

sua vez são mais importantes que as interações de três fatores, e assim por diante. Essa 

tendência, naturalmente, se acentua para efeitos de ordem mais alta. Além disso, quando o 

número de fatores aumenta, crescem as chances de que um ou mais deles não afetem 

significativamente a resposta, seja por meio de efeitos principais, seja por meio de efeitos de 

interação (BRUNS, et al., 2010).  

Tabela 8- Número de efeitos principais e de interações, dado em função do número de fatores, k. A ordem de 

uma interação é o número de fatores envolvidos na sua definição 

Ordem 

k 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 

        

3 3 3 1 - - - - 

4 4 6 4 1 - - - 

5 5 10 10 5 1 - - 

6 6 15 20 15 6 1 - 

7 7 21 35 35 21 7 1 

Fonte: BRUNS et al., 2010 

Na literatura há diferentes tipos de planejamentos de experimentos fatoriais 

fracionários, sendo utilizadas as frações 1/2, 1/4, 1/8, 1/16... de um planejamento 2
k-b

, em que 

k é o número de variáveis e b é o tamanho da fração (BOX et al, 1978; BRUNS et al, 2001). 

No presente trabalho considerou-se apenas o planejamento de experimentos fatoriais 

fracionários de meia fração, os quais reduzem pela metade a quantidade de experimentos. 

3.8.4 Construção de um Planejamento de Experimentos Fatorial de Meia Fração 

Obtém-se um planejamento fatorial de meia fração através da codificação de um 

planejamento de experimentos fatorial completo. A Tabela 9 apresenta um planejamento de 

experimentos fatorial completo 2
3
, enquanto a Tabela 10 trata-se de um planejamento fatorial 

de meia fração, sendo um subconjunto da Tabela 9. Para obter a Tabela 10, constrói-se a 

Tabela 9, ou seja, um planejamento fatorial completo para as variáveis x1, x2 e x3. 
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Tabela 9 - Planejamento fatorial 2
3
 

Exp. x1 x2 x3 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Tabela 10 - Planejamento fatorial fracionário 2
3-1

  

Exp. x1 x2 x1.x2=x3 

5 - - + 

2 + - - 

3 - + - 

8 + + + 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Como o número de experimentos é a metade do completo, temos uma meia fração 

de um planejamento fatorial 2
3
(

2

1
2

3
= 2

-1
2

3
=2

3-1
), conforme as Tabelas 9 e 10. Os efeitos 

principais são misturados com os efeitos de interação e essa mistura aumenta entre as 

interações, quando se aumenta a fração do planejamento. Logo, é possível notar que quando 

foi feito um planejamento fatorial fracionário 2
3-1

 (Tabela 10) o valor da variável x3 coincide 

com o valor da interação das variáveis x1 e x2 estando, portanto, confundidos. Neste caso não 

é possível se determinar o efeito da 3ª variável com exatidão, apenas o seu contraste. Da 

mesma forma as variáveis x1 e x2 também não podem ser determinadas com exatidão. Da 

expressão x1.x2 = x3 podemos tirar que x1 = x2.x3 e que x2 =x1.x3. Os contrastes das variáveis 

x1, x2 e x3 seriam então representados pelas expressões l1 = x1+x2.x3, l2 = x2+x1.x3, l3 = 

x3+x1.x2. Resumindo, temos um planejamento 2
2
 completo para os fatores 1 e 2 e atribuímos 

ao fator 3 os sinais do produto das colunas 1 e 2, ou seja, se tornam idênticos, já que são 

determinados pelos mesmos sinais. 
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3.8.5 Efeitos confundidos e resolução 

Certamente há perda de informações quando se realizam os planejamentos 

fatoriais fracionários. Para entender melhor a confusão causada por esta mistura 

(confundimento), um exemplo de fração meia de um planejamento fatorial 2
4-1

 é apresentado 

na Tabela11.  

Tabela 11 - Fração meia de um planejamento fatorial 2
4-1

 

Exp. 1 2 3 4 12 13 14 23 24 34 123 

1 - - - - + + + + + + - 

2 + - - + - - + + - - + 

3 - + - + - + - - + - + 

4 + + - - + - - - - + - 

5 - - + + + - - - - + + 

6 + - + - - + - - + - - 

7 - + + - - - + + - - - 

8 + + + + + + + + + + + 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Como mencionado anteriormente o objetivo de um planejamento fatorial 

fracionário é obter todos os efeitos principais e todos os possíveis efeitos de interação 

realizando um menor numero de experimentos possíveis, nesse caso, apenas 8 experimentos. 

Logo, uma matriz de planejamento é elaborada a partir de um planejamento 2
3
. A coluna da 

quarta variável (coluna 4) é obtida a partir da multiplicação dos sinais de todas as outras, ou 

seja, 123. Assim, 4 = 123 é chamado de gerador de um planejamento fracionário (TEÓFILO 

& FERREIRA, 2006; BRUNS, et al., 2010). Observa-se pela Tabela 11 que os coeficientes de 

contraste para o efeito de 123 têm os mesmos sinais de 4. Isto mostra que os efeitos estimados 

(contrastes) por estas duas interações serão os mesmos, ou seja, serão confundidos, sendo 

assim chamados de pseudônimo um do outro. Além disso, os valores das interações de 

segunda ordem 12 = 34, 13 = 24 e 14 = 23. Isto ocorre porque na Tabela 11 as colunas de 

sinais para as interações 12, 13 e 14 são idênticas às colunas correspondentes a 34, 24 e 23, 

respectivamente. Isso é resultado da relação geradora escolhida. Neste exemplo o 

planejamento fracionário seria capaz de estimar bem apenas os efeitos principais, pois estes 

estão confundidos com efeitos de interação de 3ª de magnitude menor. Os efeitos de segunda 

ordem não podem ser bem estimados pois estão confundidos entre si. 
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Nesse contexto, a meia fração do planejamento mostrada na Tabela 11 foi obtida a partir do 

gerador (4=123), no entanto, para conhecer a identidade de um pseudônimo é realizada uma 

definição de contrastes a partir da relação apresentada pela equação 23: 

I=1234                                                                                                                                 Eq. 23 

O pseudônimo é obtido multiplicando o definido contraste I por cada um dos 

efeitos. Em matrizes quando queremos isolar um termo em uma equação multiplicamos ele 

por ele mesmo, pois ao se multiplicar um vetor coluna por ele mesmo temos como resultado a 

identidade, que nada mais é do que uma coluna com sinais positivos. O vetor identidade é 

como o número 1 da álgebra tradicional, pois ele não altera o resultado de uma multiplicação. 

Dessa forma a relação geradora utilizada nesse exemplo é a seguinte I = x1.x2.x3. A partir dela 

se deduzem todas as outras expressões que definem os padrões de confundimento e, por 

conseguinte, a forma de cálculo dos contrastes. Um conceito importante em planejamentos 

fatoriais fracionários é a resolução do planejamento, que define a ordem em que se 

negligenciam os efeitos e é definida por um número romano colocado depois do planejamento 

ou subscrito. A resolução do experimento descreve até que ponto os efeitos em um 

experimento fatorial fracionado são confundidos com outros efeitos. 

Quando se executa um experimento fatorial fracionário, um ou mais efeitos são 

confundidos, o que significa que não podem ser estimados separadamente. Normalmente se 

usa um experimento fatorial fracionário com a máxima resolução possível para o grau de 

fracionamento exigido. Por exemplo, geralmente é melhor escolher um experimento onde os 

efeitos principais são confundidos com interações de 3 fatores (resolução IV) do que um 

experimento onde os efeitos principais são confundidos com interações de 2 fatores 

(resolução III). Experimentos de resolução II, IV e V são os mais comuns. 

 Resolução III = Nenhum efeito principal é confundido com qualquer outro efeito 

principal, mas os efeitos principais são confundidos com interações de 2 fatores. 

 Resolução IV = Nenhum efeito principal é confundido com qualquer outro efeito 

principal ou com interações de 2 fatores, mas algumas interações de 2 fatores são 

confundidas com outras interações de 2 fatores, e os efeitos principais são confundidos 

com interações de 3 fatores. 

 Resolução V = Nenhum efeito principal ou interação de 2 fatores é confundido com 

qualquer outro efeito principal ou com interações de 2 fatores, mas as interações de 2 

fatores são confundidas com interações de 3 fatores, e os efeitos principais são 

confundidos com interações de 4 fatores. 
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3.8.6 Planejamentos fatoriais com ponto central 

Algumas vezes a realização de repetições autênticas pode não ser possível do 

ponto de vista prático ou mesmo ser inconveniente, dado o número de experimentos e 

condições para sua realização. Para contornar esta adversidade e obter uma boa estimativa dos 

erros, um experimento é normalmente incluído no centro do planejamento (Tabela 12), em 

que o valor médio dos níveis de todas as variáveis é empregado. São os conhecidos 

experimentos no ponto central (nível zero).  

Tabela 12 - Matriz de planejamento fatorial 2
3
 com ponto central 

Ensaio x1 x2 x3 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

9 0 0 0 

Fatores:                                                                 (-)            0                (+) 

1: massa do adsorvente (mg)                                25          87,5            150 

2: Concentração inicial do poluente (mg L
-1

)       50          175             300 

3: pH da solução                                                  2,5           4                5,5 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Assim, é possível estimar a variância e desvio padrão de um efeito mesmo não 

havendo replicatas nos pontos extremos do planejamento e com isso avaliar a significância 

dos efeitos ou coeficientes, tanto em planejamentos de triagem (completos ou fracionários), 

como em planejamentos de otimização não replicados. A inclusão do ponto central também 

permite testar a curvatura do modelo de modo, a saber, se a tendência dos dados é linear ou 

não. A inclusão de pontos centrais é recomendada pela possibilidade de se estimar um modelo 

razoável e verificar se há falta de ajuste do mesmo (TEÓFILO & FERREIRA, 2006; BRUNS, 

et al., 2010).  

3.8.7 Modelos empíricos em estudos de triagem 

O sistema estudado (intervalo estudado), desde o início do experimento, é 

administrado por alguma função que é descrita pelas variáveis experimentais. Normalmente 
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esta função pode ser aproximada por um polinômio, o qual pode fornecer uma boa descrição 

da relação entre os fatores e a resposta obtida (TEÓFILO & FERREIRA, 2006). A ordem 

deste polinômio é limitada pelo tipo de planejamento utilizado. Planejamentos fatoriais de 

dois níveis, completos ou fracionários, podem estimar apenas efeitos principais e interações. 

Planejamentos fatoriais de três níveis (ponto central) podem estimar, além disso, o grau de 

curvatura na resposta. Para descrever tais modelos em um estudo de triagem, são utilizados os 

polinômios mais simples, ou seja, aqueles que contêm apenas termos lineares (TEÓFILO & 

FERREIRA, 2006). Considerando um exemplo para três variáveis, x1, x2e x3, dois polinômios 

seriam: 

y = b0+ b1x1+ b2x2+ b3x3+ erro                                                                                           Eq. 24 

 y = b0+ b1x1+ b2x2+ b3x3+ b12x1x2+ b13x1x3 + b23x2x3+ b123x1x2x3+ erro                          Eq. 25 

Segundo a equação 24, o coeficiente b0 é o valor populacional da média de todas 

as respostas obtidas, b1, b2 e b3 são os coeficientes relacionados com as variáveis x1, x2, e x3, 

respectivamente, e é o erro aleatório associado ao modelo e, para o caso da equação 25, b12, 

b13, b23 são os coeficientes para as interações x1x2, x1x3, x2x3 e b123 é o coeficiente para a 

interação x1x2x3. 

3.8.8 Metodologia de superfície de resposta 

Na década de 50 o inglês George Edward Pelham Box desenvolveu uma técnica 

de otimização chamada de metodologia de superfícies de resposta (RSM, do inglês Response 

Surface Methodology). Esta consiste em um grupo de técnicas matemático-estatísticas 

utilizadas para análise e modelagem de problemas, onde uma resposta particular é função de 

diversas variáveis e o principal objetivo é otimizar essa resposta (FERREIRA et al., 2009; 

GONDIM, 2015) 

A superfície de resposta é uma boa maneira de ilustrar graficamente a relação 

entre diferentes variáveis experimentais e as respostas. Ela apresenta dados indispensáveis 

sobre o comportamento das variáveis na região estudada. O primeiro passo para aplicação da 

MSR é a obtenção de uma estimativa apropriada da relação funcional entre a resposta e os 

fatores estudados. A função polinomial deve representar uma boa descrição da relação entre 

os fatores e a resposta dentro de um domínio experimental delimitado (MONTGOMERY, 

1996). Basicamente os modelos polinomiais mais utilizados são de três tipos. Estes são 

discutidos e exemplificados abaixo com duas variáveis genéricas, A e B, equação 26. O 
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modelo polinomial mais simples contém, no máximo, termos de primeiro grau e descreve 

relações lineares entre as variáveis experimentais e as respostas: 

Y = a + bA + cB + resíduo                                                                                                 Eq. 26 

O próximo nível de modelos polinomiais contém termos adicionais que descrevem a interação 

entre diferentes variáveis experimentais, equação 27. Desta forma, o modelo de segunda 

ordem contém os seguintes termos: 

Y = a + bA + cB + yAB + resíduo                                                                                      Eq. 27 

Nas duas funções descritas acima Y é a resposta experimental, A e B representam as variáveis 

a serem otimizadas, a é um termo independente, b e c representam coeficientes dos termos 

lineares e y é o coeficiente do termo de interação. O resíduo representa a diferença entre o 

resultado calculado (previsto) e o obtido experimentalmente.  

Para um modelo polinomial ser capaz de determinar um ótimo (máximo ou 

mínimo), termos quadráticos devem fazer parte do mesmo. Uma função quadrática é uma 

solução mais adequada, pois é um modelo simples que pode descrever uma grande variedade 

de superfícies. A função polinomial abaixo, equação 28, descreve um modelo quadrático, para 

as três variáveis A, B e C: 

Y = a + bA + cB + dC + eAB + fBC + gAC + hA
2
 + iB

2
 + jC

2
 + resíduo                         Eq. 28 

Em que: 

Y é a resposta experimental, A, B e C são as variáveis a serem otimizadas, a é um termo 

independente, b, c e d representam coeficientes dos termos lineares, e, f e g são os 

coeficientes dos termos de interação e h, i e j são os coeficientes dos termos quadráticos. 

Como já mencionado, a diferença entre o resultado calculado (previsto) e o obtido 

experimentalmente representa o resíduo (GONDIM, 2015). 

Esta metodologia é amplamente utilizada em otimização da adsorção por diversos 

pesquisadores. Xiao et al. (2013), estudaram a otimização da adsorção de íons cobre por 

membranas de biomassa (Penicillium), já Gomes et al., (2014) estudaram a otimização no 

tratamento de efluentes de tingimento de couro, enquanto Roosta et al., (2014) avaliaram a 

adsorção de safranina em nanopartículas de sulfeto de estanho em carvão ativado (SnS-

NPAC) utilisando MSR. Öztürk et al., (2014), estudaram a adsorção de íons cádmio por 

pedras pomes otimizando com RSM e Shojaeimehr et al., (2014) realizou um estudo de 

modelagem por MSR na otimização da adsorção de íons cobre por argila. 
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3.8.8.1 Planejamento Box-Behnken 

Este modelo foi estabelecido por Box e Behnken, em 1960. O planejamento Box-

Behnken é um dos mais conhecidos em metodologia de superfícies de resposta e é obtido pela 

subtração de pontos de um planejamento fatorial de três níveis original (SANTOS et al., 

2007). Esse modelo de segunda ordem é definido com base em três níveis fatoriais 

incompletos, produzindo um gráfico constituído por três partes. Dentro de cada parte, dois 

fatores são dispostos em um projeto completo de dois níveis, enquanto o nível do terceiro 

fator é fixado em zero. Os pontos estão situados na superfície de uma esfera centrada na 

origem do sistema de coordenadas e tangente ao ponto central de cada lado do cubo 

(FERREIRA et al., 2007).  Box-Behnken é um modelo esférico visto como um cubo (Figura 

22a), que consiste de um ponto central e os pontos médios das arestas. No entanto, também 

pode ser elaborado como um modelo 2
2
 fatorial e um ponto central (Figura 22b) (FERREIRA 

et al., 2007). 

Figura 22 - Planejamento Box-Behnken: (a) modelo esférico visto como um cubo e (b) modelo 2
2
 fatorial e um 

ponto central 

 
Fonte: FERREIRA et al. 2007. 

As principais características do planejamento Box-Behnken são (FERREIRA et 

al., 2009): 

 É aplicado quando o número de fatores é igual ou superior a três; 

 O número de experimentos (N) necessários à aplicação do planejamento é dado por N 

= 2k(k–1) + C, onde k é o número de variáveis e C é o número de replicatas do ponto 

central; 

 Os intervalos entre os níveis dos fatores estudados são uniformes; 

 Todos os fatores são estudados a três níveis (-1, 0, +1); 

 Não há ensaios onde as variáveis estejam todas em condições extremas, ou seja, todas 

em seu nível positivo ou todas em seu nível negativo. 



70 

3.9 Otimização de Processos: Função Desejabilidade 

A otimização de processos ou produtos torna-se de difícil solução, em razão do 

complicado processo computacional, quando está envolvido um número significativo de 

respostas (múltiplas respostas) e/ou a inspeção da região ótima não é facilmente identificada 

pela sobreposição das superfícies de resposta. A técnica de otimização simultânea se baseia na 

transformação de uma função desejabilidade para cada variável de resposta, com valores 

descritos entre 0 e 1, onde 0 representa um valor completamente indesejado e a resposta 

transformada em 1 o valor mais desejável. Diferentes tipos de funções desejabilidade (d ou D) 

podem ser utilizados e dependem da resposta que se deseja obter, ou seja, se a mesma deve 

ser maximizada, minimizada ou mesmo assumir um valor intermediário.  

Depois de transformar os valores previstos das variáveis dependentes em 

diferentes combinações de níveis das variáveis em um valor predito de desejabilidade 

individual, a desejabilidade global dos resultados em diferentes combinações de níveis 

preditos das variáveis pode ser calculada. Segundo Akhanazarova e Kafarov (1982) os valores 

numéricos de d ou D e seus respectivos conceitos de qualidade, podem ser classificados de 

acordo com os índices sumarizados na Tabela 13. 

Tabela 13 - Valores escalonados dos diferentes graus de desejabilidade e sua descrição da resposta qualitativa 

Valor de d ou D (desejabilidade) Descrição da resposta (qualidade) 

0,80 a 1,00 Aceitável e excelente 

0,63 e 0,80 Aceitável e bom 

0,37 a 0,63 Aceitável porém pobre 

0,20 a 0,37 Valor limite 

0,00 a 0,20 Inaceitável 

Fonte: AKHANAZAROVA; KAFAROV, 1982. 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 Materiais 

Reagentes químicos de grau analítico e água ultrapura (Millipore Direct Q3 Water 

Purification System) foram utilizados para o preparo das soluções. Soluções estoques mono e 

multielementares de Cd (II),
 
Cu (II),

 
Ni (II) e

 
Pb (II) (500 mg L

−1
) foram preparadas a partir 

dos sais Cd(NO3)2.4H2O (pureza 99%), Cu(NO3)2.3H2O (pureza 99%), Ni(NO3)2.6H2O 

(pureza 97%), e Pb(NO3)2 (pureza 99% ) (Merck, São Paulo, Brasil), respectivamente. 

Soluções-tampão pH (4,5;5,0;5,5) foram preparadas a partir do sal acetato de sódio (Synth, 

99%) e ácido acético glacial (Synth, 99,7%). 

4.2 Obtenção e preparo dos materiais lignocelulósicos 

As fibras de tururi e buriti foram fornecidas pela empresa Embrapa Agroindústria 

Tropical-CE (EMBRAPA-CE) e os talos da mamoneira pela Embrapa Meio-Norte 

(EMBRAPA-PI). Os materiais adsorventes foram lavados com água destilada e secos em 

estufa a 60ºC por 24 horas. Posteriormente, as amostras foram trituradas em moinho de facas 

e separadas por granulometria em agitador provido de peneiras ABNT de forma a obter várias 

faixas granulométricas (Tabela 14). 

Devido sua facilidade de obtenção e operação para o desenvolvimento do trabalho o material 

selecionado foi o obtido em maior quantidade após a separação, tamanho de partícula de 20-

60 mesh, com porcentagens aproximadas de 99,0 % para todos os materiais estudados, como 

exemplificados pelo adsorvente talo de mamoneira, Figura 23.  

Os materiais obtidos foram lavados com água destilada e secos à temperatura 

ambiente (28±2). As amostras assim preparadas foram acondicionas em recipientes plásticos 

devidamente rotulados. 

Tabela 14 - Faixas de granulometria utilizadas 

(mesh) (milímetros) 

< 20 > 0,84 

20 – 60 0,84 – 0,25 

60 – 100 0,25 – 0,149 

100 – 200 0,149 – 0,074 

> 200 < 0,074 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Figura 23 - Faixa granulométrica talos de mamoneira 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

4.3 Ativação dos materiais lignocelulósicos 

Os materiais foram tratados com diferentes concentrações de soluções aquosas de 

NaOH (5, 7, 10 e 15% m/v) durante 4 horas a 28 ± 2ºC na proporção de 1 g de fibra para 50 

mL de solução. Deixou-se o sistema sob agitação mecânica nesse tempo e em seguida os 

materiais foram filtrados e lavados com água destilada até pH neutro e secos a temperatura 

ambiente (28 ± 2ºC).  

4.4 Caracterizações dos materiais lignocelulósicos 

4.4.1 Infravermelho 

A fim de identificar os principais grupos funcionais presentes nas superfícies dos 

materiais lignocelulósicos foram realizadas análises de infravermelho antes a após a ativação. 

Esta técnica consiste de uma fonte de luz que emite radiação situada entre as regiões do 

visível e das micro-ondas. Quando a luz emitida é absorvida por uma molécula ou por certos 

grupos de átomos dão origem as bandas (espectros) que ocorrem mais ou menos na mesma 

frequência (SILVERSTEIN & WEBSTER, 2000).  

Os espectros vibracionais na região do Infravermelho foram obtidos utilizando a 

técnica de Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), em 

espectrômetro da Brucker com acessório de ATR Miracle, cristal de diamante coberto com 

seleneto de zinco, na faixa de 4000 - 400 cm
-1

. 

4.4.2 Difração de Raios-X (DRX) 

Os difratogramas foram obtidos utilizando-se o difratômetro Rigaku, modelo 

DMAXB, com variação angular (2θ) de 5 a 30° empregando radiação de Cu-Kα. As amostras 

foram analisadas na forma de pó, aproximadamente 10mg de fibras. 

20 mesh 
60 mesh 

100 mesh 
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4.4.3 Fluorescência de Raios-X (FRX) 

Com o objetivo de identificar e determinar os elementos presentes nos 

adsorventes antes e depois da ativação foi realizado a análise de fluorescência de Raios-X. A 

técnica consiste em incidir em feixe Raios-X em uma amostra e produzir radiações 

fluorescentes (transições eletrônicas dos elétrons das camadas mais internas do átomo), que 

são características para cada elemento químico. Estas radiações são difratadas por um cristal 

analisador (de acordo com lei de Bragg) e captadas por um detector. As análises foram 

realizadas utilizando espectrômetro de Fluorescência de Raios-X por dispersão de 

comprimento de onda (modelo ZMS Mini II, Rigaku) pelo Laboratório de Raios-X da 

Universidade Federal do Ceará. 

4.5 Experimentos de adsorção em batelada em sistema multielementar 

Ensaios de adsorção foram conduzidos à temperatura ambiente (28 ± 2 °C) para 

investigar o efeito do pH (4,5-5,5), a concentração inicial dos íons metálicos (100-500 mg L
-

1
), velocidade de agitação (100-200 rpm) e a massa do adsorvente (0,05-0,150 g) até que o 

equilíbrio fosse atingido. As concentrações residuais de Ni(II), Cu(II), Cd(II) e Pb(II) foram 

determinadas pelo método do padrão externo empregando-se um espectrofotômetro de 

absorção atômica com chama (933 plus, GBC, Austrália) usando lâmpadas de catodo oco e 

detecção nos comprimentos de onda: 324,7; 228,8; 352,4 e 283,3 nm, respectivamente. Antes 

da análise, as amostras foram filtradas e adequadamente diluídas utilizando água ultrapura. A 

capacidade de adsorção no equilíbrio do adsorvente foi calculada usando a Eq. 09. As 

determinações foram realizadas em duplicas, e os coeficientes de variação ficaram abaixo de 

5%, e a análise estatística foi realizada utilizando o software Microsoft Excel
®
. 

4.6 Planejamento experimental e análises estatísticas (batelada) 

Um planejamento fatorial fracionário 2
4-1

 foi conduzido para estudar a influência 

de quatro variáveis (fatores) na adsorção dos íons Ni(II), Cu(II), Cd(II) e Pb(II) (Tabela 15).  

Tabela 15 - Fatores codificados utilizados no planejamento fatorial fracionário 2
4-1

 para estudar a adsorção de 

íons Ni(II), Cu(II), Cd(II) e Pb(II) 

Código Fator (unidade) (-) 0 (+) 

A pH 4,5 5,0 5,5 

B Massa do adsorvente (mg) 50 100 150 

C Taxa de agitação (rpm) 100 150 200 

D Concentração inicial do metal (mg L
-1

) 100 300 500 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os adsorventes foram adicionados a soluções multielementares (25,0 mL) em 

frascos de 50 ml (Erlenmeyer). As misturas foram agitadas durante 2 horas a 28 ± 2°C. Os 

experimentos foram realizados com duas repetições nos pontos do vértice (combinações dos 

níveis '-' e '+') e quatro pontos centrais. A capacidade de adsorção, q, de cada metal e 

capacidade total de adsorção, qtot, foram as respostas medidas. A capacidade total de 

adsorção, qtot, foi calculada usando a seguinte relação (Eq. 29): 

                               





4

1

0

j

jej

tot V
m

CC
q

)( ,,
                                                             Eq.29 

Em que C0,j é a concentração inicial do íon metálico (mg L
-1

), Ce,j  a concentração 

do íon metálico no equilíbrio (mg L
-1

), m a massa do adsorvente (g) e V o volume da solução 

(L). O Software estatístico MINITAB (versão 16) foi utilizado para projetar e analisar os 

experimentos fatoriais fracionários. Os resultados foram analisados para se avaliar os efeitos 

sobre o processo de adsorção. Os dados foram relatados como média ± desvio padrão a um 

nível de significância de p <0,05. Gráficos de Pareto foram construídos com os resultados do 

teste t de Student (Bruns, 2010).  

4.7 Cinética de adsorção 

As cinéticas de adsorção dos íons metálicos foram feitas baseadas nas condições 

ótimas encontradas no planejamento experimental. Frascos de 50 mL contendo uma 

quantidade de adsorvente adequada foram colocados em contato com 25 mL da solução 

multielementar (Ni(II), Cu(II), Cd(II) e Pb(II)) de concentração de 100 mg L
-1

 de cada 

elemento, em pH adequado sob agitação. Durante a agitação, os sobrenadantes foram 

coletados nos intervalos definidos de tempo de 2 a 240 min. Os experimentos foram 

realizados em duplicata. A solução foi então filtrada, e a concentração residual dos íons 

metálicos determinada por espectrofotometria de absorção atômica com chama.  

4.8 Isotermas de adsorção 

As isotermas de adsorção foram feitas baseadas nas condições ótimas encontradas 

no planejamento experimental. Em frascos de 50 mL contendo massa adequada de adsorvente 

foram adicionados 25 mL de solução mono e multielementar em pH adequado numa faixa de 

concentrações de 10 a 500 mg L
-1

. Os frascos foram mantidos sob agitação até atingir o 

equilíbrio sob temperatura ambiente (28 ± 2ºC). Os experimentos foram realizados em 

duplicata. A solução foi então filtrada e a concentração residual determinada por 

espectrofotometria de absorção atômica com chama.  
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4.9 Adsorção em leito fixo  

4.9.1 Curvas de ruptura 

Testes de adsorção em coluna de leito fixo foram realizados utilizando uma 

coluna de polietileno com 30 cm de altura e 1,0 cm de diâmetro interno. A coluna foi 

condicionada a pH adequado por eluição com solução-tampão de acetato. A vazão foi 

mensurada na saída da coluna de modo a obter condições de fluxo em estado estacionário (mL 

min
-1

). A amostragem do efluente da coluna foi feita em intervalos de tempo específicos (4 

min). A concentração residual de íons metálicos nas amostras de efluentes foi analisada 

utilizando espectroscopia de absorção atômica com chama. Os experimentos foram 

continuados até que uma concentração constante dos metais estudados fosse obtida na saída 

da coluna. Os efeitos da vazão, concentração inicial do adsorvato e altura do leito adsorvente 

foram otimizados utilizando planejamento Box-Behnken. Para a análise da zona de 

transferência de massa e curva de ruptura, os dados foram aplicados ao modelo de Thomas. 

4.10 Planejamento experimental e análises estatísticas (coluna) 

O planejamento experimental foi utilizado para avaliar fatores que afetam a 

eficiência na adsorção dos íons metálicos estudados. Os três fatores foram concentração 

inicial, altura do leito e fluxo de líquido, e foram estudados em três níveis codificados em uma 

série de 15 experimentos sendo 3 pontos centrais, Tabela 16 (BOX, et al., 1978).  

O Software Minitab Statistical (versão 16) foi utilizado para construção do 

planejamento e análise estatística dos resultados. Os resultados obtidos foram aplicados a um 

modelo polinomial de segunda ordem. A análise de variância (ANOVA) foi realizada a um 

nível de significância de p < 0,01. O modelo ajustado aos dados experimentais pode ser 

descrito pela seguinte equação genérica: 

qM = β0 + β1A + β2B + β3C + β12AB + β13AC + β23BC + β11A
2
 + β22B

2
 + β33C

2
                  Eq. 30 

em que qM representa a resposta (capacidade de adsorção do metal em questão), β0 é o termo 

de compensação, βi, βij, βii são os coeficientes de regressão dos efeitos principais de primeira 

ordem, os efeitos de interação e os efeitos principais de segunda ordem, respectivamente. 

A interpretação dos resultados foi realizada utilizando o Software estatístico 

MINITAB (versão 16) e baseada na análise de variância e na análise estatística dos 

experimentos, visando encontrar um modelo que descreva com base nas evidências 

experimentais o comportamento do processo estudado. A determinação da condição ótima foi 
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estimada em função das variáveis de entrada aplicando o conceito de Função Desejabilidade 

global (D), conforme descrito em Akhnazarova & Kafarov (1982) e Barros Neto, Scarminio 

& Bruns (2007). 

Tabela 16 - Fatores codificados e matriz de planejamento Box-Behnken 

Código Fator (-) 0 (+) 

A Vazão (mL min
-1

) 1 2 3 

B Altura de Leito (cm) 5 7,5 10 

C Conc. Inicial (mg L
-1

) 100 200 300 

Exp. 
Variáveis codificadas  

A B C 

1 – – 0  

2 + – 0  

3 – + 0  

4 + + 0  

5 – 0 –  

6 + 0 –  

7 – 0 +  

8 + 0 +  

9 0 – –  

10 0 + –  

11 0 – +  

12 0 + +  

13 0 0 0  

14 0 0 0  

15 0 0 0  

Fonte: Elaborada pelo autor 

4.11 Estudos de Dessorção e Regeneração 

A eluição dos íons metálicos a partir do leito saturado foi realizada utilizando uma 

solução de HCl 0,1 M a 1 mL min
-1

, uma vez que foi evidenciado que tais soluções ácidas são 

eficazes para dessorção de cátions metálicos (Melo et al., 2013). Em seguida a coluna foi 

lavada com 10 mL de água ultrapura. Alíquotas de 5 mL do eluato foram coletadas e as 

concentrações de íons metálicos presentes nos eluatos determinadas por espectroscopia de 
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absorção atômica. Foram realizados cinco ciclos de adsorção e dessorção na mesma coluna. 

Através da quantificação da concentração dos íons metálicos na saída do leito foi possível se 

determinar a percentagem de remoção em cada ciclo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Ativação dos materiais lignocelulósicos 

As fibras de tururi (FT) e buriti (FB) e os talos de mamoneira (TM) foram tratados 

com soluções de NaOH em concentrações de 5, 7, 10 e 15% (m/v) e os resultados de 

capacidade de adsorção são apresentados na Figura 24 (a-c). 

Figura 24 - (a) Fibras de tururi, (b) fibras de buriti e (c) talos da mamoneira. Capacidades de adsorção (mg g
-1

) 

de íons metálicos em função dos níveis de concentração alcalina. Condições iniciais: Dose de adsorvente (2,0 g 

L
-1

), concentração de adsorbato sistema multiementar (100 mg L
-1

), tempo de contato (4 h), pH (5,5) e 

temperatura (28 ± 2 °C) 

  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A maior capacidade de adsorção dos materiais foi obtida com o tratamento com 

solução de concentração de NaOH 15% para as fibras de buriti e talos da mamoneira, com 

capacidades de adsorção ( mg g
-1

) de 13,38; 27,18; 13,00 e 22,84 e 20,24; 8,37; 9,65 e 19,83 

para os ions Ni(II), Cu(II), Cd(II) e Pb(II) respectivamente enquanto para a fibra de tururi o 

tratamento eficiente foi com a solução NaOH de 7% com capacidades de adsorção (mg g
-1

) 

em torno de 14,4 para o Cd(II); 14,7 para Ni(II); 23,6 para Cu(II); e 28,0 para Pb(II). Os 

resultados ilustrados na Figura 24 mostram que as capacidades de adsorção dos materiais 
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lignocelulósicos ativados são maiores do que as dos materiais in natura, o que se deve 

provavelmente à maior disponibilização de grupos hidroxilas da celulose, antes inacessíveis. 

Isso acontece devido a quebra das ligações inter e intramoleculares da celulose assim como a 

dissolução parcial ou total da hemicelulose e lignina pela solução alcalina. Isso sugere que o 

decréscimo da capacidade de adsorção das fibras de tururi com o aumento da concentração 

alcalina se deve ao decréscimo de hemicelulose e lignina presentes na fibra, uma vez que 

esses compostos também fornecem sítios ativos para a adsorção. Experimentos realizados por 

Gurgel et al., (2007) revelaram que a mercerização do bagaço de cana-de-açúcar com NaOH 

20% à 25ºC por 16 horas apresentou celulose tipo II. Para verificar que tipo de celulose é 

formado após os tratamentos alcalinos, análises de raios-X foram realizadas no presente 

estudo a fim de verificar as modificações estruturais presentes nos adsorventes, Figura 25 (a-

c).  

Figura 25 - Difração de raios-X dos adsorventes a) Fibras de Tururi bruto e tratado 7%, b) Fibras de buriti bruta 

e tratada 15% e c) Talos de mamoneira brutos e tratados 15%. Cor preta (adsorvente bruto), cor azul (adsorvente 

ativado). 

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

a) 
b) 

c) 
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Nas Figuras 25 (b-c) podemos observar que para os adsorventes FBB (fibras de 

buriti bruta) e TMB (talos de mamoneira bruta) ocorreu um aumento na intensidade cristalina 

dos mesmos após o tratamento alcalino. Esse aumento ocorre devido ao ataque da solução 

alcalina nas regiões amorfas dos macrocomponentes celulose, hemicelulose e lignina, 

causando também o inchamento da região cristalina o que leva ao aumento da superfície 

interna (BARRETO et al., 2010; BARRETO et al., 2011; LENGOWSKI et al., 2013). De 

acordo com LENGOWSKI e et al., (2013), picos característicos da celulose tipo II encontram-

se situados entre os ângulos 13º≤2θ≤15º e 18º≤2θ≤22º. Nesse intervalo podemos observar que 

a celulose tipo II é formada somente no adsorvente TMT, Figura 25(c). 

Quando a celulose I sofre tratamento alcalino, o reagente penetra na sua estrutura 

cristalina quebrando as ligações intermoleculares, onde as cadeias se misturam, formando 

álcali-celulose, ocorrendo depois um rearranjo na estrutura interna da fibra para um diferente 

tipo de cristalinidade, a celulose II (NISHIMURA; SARKO, 1991; SARKO, 2000). Com a 

formação de celulose II, algumas das ligações intermoleculares de hidrogênio não são 

formadas (RANBY, 1952; WANG et al., 2011), o que torna a energia livre dessa 

conformação menor e as ligações mais fáceis de serem quebradas, Figura 26. Enquanto para a 

celulose I essa reatividade é menor devido a menor disponibilidade de grupos hidroxila para 

reagirem.  

Figura 26 - Distinção entre supramolecular celulose I e celulose II encontra-se em ligações de hidrogênio inter e 

intramoleculares 

 

Fonte: CREDOU & BERTHELOT, 2014 

A estrutura cristalina monoclínica com duas cadeias antiparalelas na célula 

unitária (celulose II) (LANGAN et al., 2001) é caracterizada por ligações de hidrogênio, onde 

a força hidrofóbica entre as cadeias e as ligações de hidrogênio intermoleculares (LANGAN 
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et al., 2001) atuam como um fator principal para resistir à quebra da estrutura da celulose 

(WADA et al., 2010). Já as cadeias paralelas de celulose I são ligadas principalmente por 

forças de Van der Waals. Por consequência, a interação hidrofóbica é muito mais fraca na 

celulose II que na celulose I (LANGAN et al., 2001, KROON-BATENBURG; KROON, 

1997), o que pode ser uma das razões mais importantes para a quebra das cadeias durante a 

hidrólise em celulose II. Esse fato é extremamente importante para as finalidades da celulose 

II. Uma delas é a acessibilidade da quebra das cadeias durante a hidrólise enzimática ou ácida 

para produção de etanol já que a liberação de açúcares para reação de fermentação acaba 

sendo facilitada aumentando o rendimento e a rapidez do processo, ou ainda, sua 

transformação em outros produtos nas biorefinarias, além da sua modificação como 

adsorvente, compósito, fármaco entre outras.  

Wang et al., (2011) e ZHAO et al., (2009) também encontraram uma forte 

correlação entre o tipo cristalino de celulose e sua cinética durante a hidrólise. Através de seus 

estudos obtiveram uma maior acessibilidade para a celulose II em relação à celulose I e que, 

por sua vez, é menor do que para a celulose amorfa.  

Além da modificação da celulose I em II o meio alcalino provoca a 

deslignificação das fibras. Nesse processo a lignina se fragmenta diminuindo o seu peso 

molecular, o que a torna mais hidrofílica facilitando a sua solubilização. A reação da lignina 

com a solução alcalina se baseiam em dois principais mecanismos, a condensação e a 

clivagem alcalina (FENGEL; WEGENER, 1989). A condensação é indesejável, pois diminui 

o poder de remoção da lignina devido à formação de uma estrutura rígida difícil de ser 

solubilizada. Já através da clivagem alcalina o NaOH ataca a lignina rompendo a 

macromolécula em unidades de baixa massa molecular que são solúveis no meio. As reações 

de lignina no meio alcalino geralmente têm início na desprotonação de um OH fenólico, 

dando origem a uma metileno quinona através da clivagem no carbono alfa (Figura 27). A 

literatura reporta vários estudos sobre os tratamentos químicos de materiais lignocelulósicos 

com o objetivo de elevar suas capacidades de adsorção (MOREIRA, 2008; SOUSA, et al., 

2010; RAULINO, 2011; TEIXEIRA, 2015). Dentre esses os mais usuais são os alcalinos por 

ser um processo mais simples, rápido e possuir os menores custos. Contudo, qualquer que seja 

o tratamento escolhido sempre há a geração de poluição secundaria que necessita de 

tratamento. Quanto mais etapas possuir uma modificação maior a quantidade de rejeito gerado 

e consequentemente os custos para seu tratamento. De acordo com Nguyen et al., (2013) 

apesar das limitações existentes os tratamentos químicos podem resultar em aumento notável 
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na sua capacidade de adsorção, sendo importante dar uma maior atenção para a melhoria 

desses métodos. Assim, uma vez que o tratamento escolhido foi o alcalino, o resíduo do 

mesmo necessita ser tratado para que esse tratamento seja viável. O resíduo gerado pelo 

tratamento alcalino é constituído praticamente de lignina e hemicelulose, que podem ser 

utilizados como combustível ou matéria-prima para a conversão em produtos químicos. Por 

fim, com base os resultados supracitados, para a sequência de estudos deste trabalho foram 

utilizadas fibras de tururi tradadas com NaOH 7% (m/v) e fibras de buriti e talos de 

mamoneira tratadas com NaOH 15%, Figura 28. 

Figura 27 - Mecanismo proposto de degradação da lignina em meio alcalino com eliminação no carbono alfa  

 

Fonte: DEBIQ, 2010 

Figura 28 - Fibras de buriti, talos da mamoneira e fibras de tururi após ativação com NaOH 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

5.2 Caracterizações do adsorvente antes e após a adsorção dos íons metálicos 

A técnica de espectroscopia no infravermelho pode ser utilizada como ferramenta 

para compreender a estrutura do material lignocelulósico, pois apresenta informações sobre 

grupos funcionais presentes nos seus constituintes básicos. Essa técnica permitiu observar 

alterações na composição superficial dos adsorventes (FT, FB e TM) quando submetidos a 

ativação com solução alcalina. As Figuras 29(a-c) ilustram o comportamento espectral dos 
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materiais estudados antes e após a ativação bem como depois da adsorção dos metais do 

processo de batelada. Pode-se perceber que há uma diminuição das bandas depois da adsorção 

dos íons metálicos. 

Figura 29 - Espectros de FTIR dos adsorventes a) FT, b) FB e C) TM antes e após modificação com NaOH bem 

como após adsorção de íons metálicos 

 

 

a) 

b) 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

Em geral as posições das bandas e suas correspondentes atribuições se 

apresentaram de acordo com a literatura (COBAS et al., 2014; MELO et al., 2014; 

BARRETO et al., 2011) para materiais lignocelulósicos. Segundo Oh et al., (2005) as bandas 

são influenciadas pelas transformações relacionadas a mudanças de ligações intra e 

intermoleculares. A banda larga na faixa de 3100-3700 cm
-1

 é atribuida à vibração axial dos 

grupos hidroxila das macromoléculas celulose, hemicelulose e lignina. Observa-se que este 

sinal sofre alterações (alargamento de bandas) em função do tratamento alcalino, atingindo 

uma frequência de 3340, 3423 e 3420 cm
-1

 para as fibras de tururi tratadas com NaOH 7%, 

fibras de buriti tratadas com NaOH 15%  e talos de mamoneira tratados com NaOH 15%, 

respectivamente. Observa-se que a banda em 2920 cm
-1

, referente ao estiramento vibracional 

C-H na celulose e hemiceluloses é menor após os tratamentos alcalinos, indicando que parte 

das hemiceluloses é removida. O mesmo já foi observado para outras fibras após receber 

tratamento básico (IBRAHIM et al., 2010). 

Estiramento axial de C=O de ácido carboxílico ou de éster da estrutura da lignina 

e hemicelulose podem ser observados no espectro de infravermelho pela presença de uma 

banda entre 1.730 - 1.740 cm
-1

. Observa-se que após o tratamento alcalino ocorre o 

desaparecimento dessa banda inferindo remoção de hemiceluloses e lignina (IBRAHIM et al., 

2010). Segundo Abreu 2011, a banda em 1645-1647 cm
-1

 pode ser atribuída ao estiramento 

c) 
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dos grupos carbonila da lignina, as bandas 1.512 - 1510 estão relacionadas às vibrações do 

anel aromático (grupos C-H) de ligninas. Observa-se ainda redução ou mesmo 

desaparecimento da banda em 1247-1250 cm
-1

 referente a estiramento vibracional C-O, do 

grupo acetila de lignina e hemiceluloses. As bandas em 1032-1045 cm
-1

 são referentes à 

ligação C-O em C6 da celulose (OH et al., 2005). 

A fim de propor os mecanismos envolvidos no processo de adsorção, análises de 

FTIR foram realizadas antes e após o tratamento alcalino, bem como de amostras saturadas 

com os metais. Após os íons metálicos terem sido adsorvidos nas fibras foi possível observar 

que as bandas referentes ao C-O (vibração de alongamento de grupos carboxílicos ou ésteres) 

diminuem em intensidade, sugerindo que os grupos ácidos, carboxílicos e hidroxil podem ser 

os responsáveis pela adsorção (VÁZQUEZ et al, 2012). 

5.3 Fluorescência de Raios-X e análise termogravimétrica 

A análise de fluorescência de raios-X foi realizada para identificar os elementos 

presentes nos adsorventes antes e após o tratamento alcalino, bem como após o processo de 

adsorção (Tabela 17-19). Os valores expressos nas tabelas 17-19 são percentuais relativos dos 

elementos presentes na superfície do adsorvente, portanto não são valores absolutos.  

Tabela 17 - Percentual relativo de elementos presentes na fibra de tururi antes e após adsorção de metais a partir 

de fluorescência de raios-X  em sistema monoelementar. Co = 100mg L
-1

; m= 50 mg 

 FTB FTT FTT-Ni FTT-Cu FTT-Cd FTT-Pb 

Na 46,64 45,67 0,51 - 25,10 - 

Ca 31,75 33,45 3,60 1,01 14,14 0,23 

Si 12,15 14,01 3,47 2,5 - - 

Mn 5,13 4,48 - - - - 

Al 4,33 2.39 2,31 1,75 - - 

Ni - - 90,11 - - - 

Cu - - - 94,74 - - 

Cd - - - - 89,04 - 

Pb - - - - - 99,77 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Após a adsorção dos íons metálicos estudados (Ni(II), Cu(II), Cd(II) e Pb(II)) 

foram observadas perdas de íons sódio e cálcio em comparação com os três adsorventes 

ativados, sugerindo à troca de íons com aquelas espécies metálicas. Verificou-se também que 

a porcentagem de todos os elementos diminuiu devido à troca dos íons metálicos adsorvidos. 
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O teor de sódio e cálcio, após a adsorção dos íons níquel, foi de 0,51% e 3,60% 

respectivamente, que representa um decréscimo considerável para esses íons nas fibras de 

tururi ativado (FTT).  Outro dado que chama a atenção é a pequena perda de íons sódio 

quando o íon cádmio é adsorvido nos três adsorventes, sendo este efeito menor nas fibras de 

buriti. Uma vez que para os três adsorventes verifica-se a troca dos íons sódio e cálcio por 

íons cádmio, a menor troca em relação aos outros íons estudados poderá estar relacionada ao 

acesso dos íons cádmio aos sítios desses metais. Esses resultados indicam a perda de sódio e 

cálcio para solução, provavelmente por processo de troca iônica. Esses íons, por possuírem 

alta mobilidade iônica, podem ser substituídos pelos íons estudados nos sítios de adsorção. 

Foi observado também que apenas os íons Ni e Cu conseguem deslocar os íons Fe, sugerindo 

que a troca iônica deve ser favorecida devido ao tamanho relativamente próximo dos íons 

uma vez que eles se encontram no mesmo período da tabela periódica. 

Tabela 18 - Percentual relativo de elementos presentes na fibra de buriti antes e após adsorção de metais a partir 

de fluorescência de raios-X  em sistema monoelementar. Co = 100mg L
-1

, m=50 mg 

 FBB FBT FBT-Ni FBT-Cu FBT-Cd FBT-Pb 

Na 50,73 49,56 2,77 - 40,04 - 

Ca 25,77 23,96 16,75 3,73 18,79 6,66 

Cl 9,86 6,84 - - 1,12 - 

Si 4,81 18,6 19,25 16,92 16,40 7,55 

P 3,17 - - - - - 

S 2,53 - - - - - 

Mn 2,09 - - - - - 

Fe 1,04 1,04 - - 1,06 1,04 

Ni - - 59,86 - - - 

Cu - - - 74,89 - - 

Cd - - - - 22,62 - 

Pb - - - - - 84,75 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Para amostras de FBT-Ni e FBT-Cu também foi possível observar a troca de íons 

de ferro com os íons Ni(II)
 
e Cu(II) além dos já mencionados, íons sódio e cálcio. O mesmo 

não foi observado na FBT-Cd e FBT-Pb. Isto pode ser devido ao tamanho do íon. É possível 

prever que além da adsorção dos íons metálicos pelos grupos orgânicos presentes nos 

adsorventes, o mecanismo de troca iônica também faz parte do processo de remoção dos íons 

estudados. Resultados similares também foram apresentados para o adsorvente TMT.  
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Tabela 19 - Percentual relativo de elementos presentes nos talos de mamoneira antes e após adsorção de metais a 

partir de fluorescência de Raios-X  em sistema monoelementar. Co = 100mg L
-1

; m=50 mg 

 TMB TMT TMT-Ni TMT-Cu TMT-Cd TMT-Pb 

Na 30.21 29,32 1,90 0,68 10,07 0,61 

Ca 62,10 62,65 19.75 3,43 19,62 5,55 

Cl 1,09 1,09 - - - - 

Si 3,37 3,67 3,69 - - 0,71 

P 0.70 0,27 - - - - 

S 2.53 3,00 1,34 - - - 

Ni - - 75,32 - - - 

Cu - - - 95.89 - - 

Cd - - - - 70,34 - 

Pb - - - - - 93,13 

Fonte: Elaborada pelo autor 

As curvas de TG, Figura 30(a-c) dos adsorventes estudados apresentaram perfis 

semelhantes entre si, com pequenas variações de perda de massa. Apesar dos adsorventes 

terem sido secados antes das análises é observado que abaixo de 100°C ocorre uma perda de 

massa em todas as amostras analisadas. Essa perda está associada à liberação de água 

proveniente da umidade das fibras. A total eliminação da água é dificultada pelo caráter 

hidrofílico das fibras (RAZERA, 2006).  

Figura 30 - Curvas TG dos adsorventes brutos e tratados. a) Fibras tururi; b) Fibras de Buriti; c) talos de 

mamoneira 

  

a) b) 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

As curvas TG mostram que os adsorventes in natura (FTB, FBB e TMB) possuem 

estabilidade térmica até aproximadamente 225°C, quando ocorre o início da decomposição 

térmica. Esse processo correspondente ao início da decomposição de polioses 

(hemiceluloses), seguida de celulose e lignina prosseguindo rapidamente com o aumento de 

temperatura até ocorrer a perda quase total da massa. Como mencionado anteriormente, o 

tratamento com NaOH provocou pequeno deslocamento da curva para temperatura superiores 

quando comparado à fibra in natura, provavelmente devido à extração de componentes 

promovida pelo tratamento (CORRADINI et al., 2009). O tratamento alcalino favorece a 

dissolução das hemiceluloses que iniciam decomposição térmica antes da celulose.  

Como já mencionado, o tratamento alcalino leva à extração parcial ou total da 

lignina, o que faz com que a curva correspondente à fibra tratada com álcali tenha inclinação 

diferente.  

5.4 Planejamento experimental e análises estatísticas (batelada) 

As Tabelas 20-22 apresentam os resultados obtidos a partir do planejamento 

experimental para adsorção de íons metálicos (sistema multielementar) utilizando as fibras de 

tururi, buriti e talos da mamoneira.  

Com base nos dados experimentais, as variáveis que evidenciaram efeitos 

estatisticamente significativos foram determinadas de acordo com o teste-t. O grau de 

confiança foi fixado em 95% (alfa = 0,05) o que significa que as variáveis que têm valor de P 

c) 
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< 0,05 foram consideradas como tendo um efeito significativo sobre as respostas. Pode-se que 

para as fibras utilizadas a adsorção de cada íon metálico é diferente dependendo das 

condições aplicadas no processo. De fato, alguns conjuntos de condições experimentais 

podem favorecer a adsorção de um íon metálico em particular.  

Tabela 20 – Resultados do planejamento fatorial fracionário (2
4-1

) para adsorção dos íons nas fibras de tururi em 

sistema multielementar 

Exp 

Fatores Codificados  

A B C D* qCu(II) qPb(II) qNi(II) qCd(II) qtot 

1 – – – – 5,880 ± 1,45 14,56 ± 1,61 4,360 ± 0,77 2,600 ± 0,42 27,41 ± 1,57 

2 + – – + 16,95 ± 1,69 41,28 ± 0,95 22,19 ± 0,41 8,150 ± 0,51 88,57 ± 1,21 

3 – + – + 11,75 ± 1,73 25,61 ± 1,16 4,950 ± 1,20 10,26 ± 0,92 52,56 ± 3,54 

4 + + – – 5,540 ± 1,09 15,50 ± 0,40 8,040 ± 0,92 11,46 ± 0,21 40,53 ± 1,22 

5 – – + + 3,360 ± 0,74 6,160 ± 0,57 18,98 ± 1,04 24,25 ± 0,92 52,74 ± 2,89 

6 + – + – 21,77 ± 1,36 22,88 ± 1,57 8,980 ± 1,31 3,250 ± 1,15 56,88 ± 3,15 

7 – + + – 9,990 ± 0,48 13,12 ± 0,21 6,200 ± 0,58 1,870 ± 0,76 31,18 ± 1,33 

8 + + + + 22,00 ± 1,36 29,15 ± 0,53 21,10 ± 1,54 9,050 ± 0,43 81,29 ± 1,14 

9 0 0 0 0 24,74 ± 1,39 26,60 ± 1,03 5,050 ± 1,55 4,790 ± 1,24 61,17 ± 3,15 

* Gerador: I = ABCD Fonte: Elaborada pelo autor. 

Essas informações são extremamente importantes em qualquer processo, contudo, 

isso não é vivenciado nas pesquisas atualmente. Nota-se que a combinação de observações 

utilizadas para estimar o efeito principal do fator D (concentração inicial do íon metálico) é 

idêntico ao usado para estimar o efeito de três fatores de interação A (pH), B (massa 

adsorvente) e C (taxa de agitação). Portanto, as estimativas do fator D e do efeito de interação 

dos fatores A, B, e C são ditos "confundidos." Esse tipo de método é chamado de 

planejamento fatorial fracionário 2
4-1

. Neste tipo de planejamento é possível estimar os efeitos 

principais, sem confundimento com as interações de dois fatores, mas os efeitos da interação 

de dois fatores são confundidos com outras interações de dois fatores. Isto significa que os 

efeitos da interação de dois fatores não são precisamente estimados, apenas os efeitos 

principais o são. 

Assim, podem-se estimar seus contrastes que é uma combinação linear de dois ou 

mais níveis dos fatores. Os contrastes são formados de acordo com o padrão de 

confundimento. O padrão de confundimento é determinado pela relação que define (geratriz) 

o modelo (Box et al. 1978). A relação usada neste trabalho é I = ABCD. Esta notação é usada 

em equações matriciais e é utilizada para determinar todas as relações entre os fatores.  
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Tabela 21 - Resultados do planejamento fatorial fracionário (2
4-1

) para adsorção dos íons metálicos nas fibras de 

buriti em sistema multielementar 

Exp 

Fatores Codificados  

A B C D*     qCu(II)      qPb(II)       qNi(II)     qCd(II)        qtot 

1 – – – – 5,650 ± 1,23 16,15 ± 0,56 4,480 ± 0,84 8,740 ± 1,04 35,02 ± 2,72 

2 + – – + 26,93 ± 0,26 40,96 ± 0,84 22,14 ± 0,53 8,700 ± 0,76 98,72 ± 1,26 

3 – + – + 9,590 ± 0,87 18,99 ± 0,18 4,630 ± 0,51 6,010 ± 5,13 39,21 ± 5,69 

4 + + – – 8,770 ± 0,48 8,540 ± 0,72 2,190 ± 0,53 2,370 ± 0,44 21,88 ± 1,92 

5 – – + + 4,020 ± 0,68 32,94 ± 0,86 18,48 ± 0,91 21,22 ± 0,70 76,66 ± 1,83 

6 + – + – 9,600 ± 0,68 20,82 ± 0,85 4,760 ± 1,29 2,380 ± 1,61 37,55 ± 1,97 

7 – + + – 3,410 ± 0,67 7,500 ± 0,20 1,910 ± 0,28 1,340 ± 0,26 14,16 ± 1,17 

8 + + + + 20,41 ± 0,57 25,17 ± 0,38 13,53 ± 0,30 4,320 ± 0,91 63,43 ± 0,69 

9 0 0 0 0 5,700 ± 0,30 8,500 ± 0,95 2,710 ± 0,82 4,340 ± 1,07 21,25 ± 1,86 

* Gerador: I = ABCD Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 22 - Resultados do planejamento fatorial fracionário (2
4-1

) para adsorção dos íons metálicos nos talos da 

mamoneira em sistema multielementar 

Exp 

Fatores codificados  

A B C D*   qCu(II) qPb(II) qNi(II) qCd(II) qtot 

1 – – – – 16,82 ± 0,20 30,40 ± 0,62 3,78 ± 0,31 1,660±0,26 52,66 ± 2,72 

2 + – – + 27,40 ± 0,39 70,16 ± 0,82 2,86 ± 0,51 9,660±0,20 110,1 ± 1,26 

3 – + – + 5,570 ± 0,94 46,40 ± 0,20 3,86 ± 0,51 0,450±0,14 56,28 ± 5,69 

4 + + – – 12,17 ± 0,21 17,17 ± 0,05 3,41 ± 0,49 2,340±0,45 35,10 ± 1,92 

5 – – + + 30,63 ± 0,98 78,83 ± 0,61 6,840±0,52 1,220±0,00 117,5 ± 1,83 

6 + – + – 16,79 ± 0,69 30,35 ± 0,65 7,890±0,42 3,63 ± 0,52 96,21 ± 1,97 

7 – + + – 12,42 ± 0,53 16,60 ± 0,06 0,850±0,10 0,81 ± 0,00 30,68 ± 1,17 

8 + + + + 15,65 ± 0,43 52,76 ± 0,85 2,10 ± 0,00 1,82 ± 0,00 72,27 ± 0,69 

9 0 0 0 0 23,25 ± 0,82 20,72 ± 0,97 4,10 ± 0,92 0,54 ± 0,07 48,61 ± 1,86 

* Gerador: I = ABCD Fonte: Elaborada pelo autor. 

A partir da relação geradora pode-se facilmente verificar que os efeitos principais 

estão livres em relação aos efeitos de interação de duas variáveis, mas são confundidos com 

os efeitos de interação de três variáveis (A = BCD; B = ACD; C = ABD; D = ABC). Assim, 

os contrastes dos efeitos principais são lA = A + BCD; lB = B + ACD; lC = C + ABD; lD = D + 

ABC. Pode-se também provar que os efeitos de duas interações segue as relações AB = CD; 

AC = BD; AD = BC. Os contrastes dos efeitos de duas interações são lAB = lCD = AB + CD; 

lAC = lBD = AC + BD; lAD = lBC = AD + BC.  
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De acordo com Box et al., (1978) os efeitos de interação de ordem superior (neste 

estudo fatores de interação 3 e 4) são muitas vezes insignificantes e podem ser ignorados. 

Assim, os efeitos principais podem ser estimados mesmo estando confundidos com efeitos de 

interação de ordem alta. Para melhor visualizar se os resultados dos efeitos de interação são 

significativos nos níveis estudados usam-se os gráficos de pareto.  

As Figuras de 31 a 33 ilustram esses resultados para qCu(II), qPb(II), qNi(II), e 

qCd(II) para os adsorventes tururi, buriti e talos da mamoneira, respectivamente. Observando 

a Figura 31 pode se ver que os principais efeitos que influenciam as respostas de qCu (II) e 

qPb (II) são A (pH), C (velocidade de agitação), e D (concentração inicial do metal), enquanto 

todos os efeitos principais influenciam nas respostas da capacidade de adsorção do adsorvente 

tururi para  qNi(II) e qCd(II).  

Figura 31 - Gráficos de Pareto padronizados para as fibras de tururi: (a) qCu(II), (b) qPb(II), (c) qNi(II) e (d) 

qCd(II) 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

De fato, o fator B (massa do adsorvente) é supostamente uma variável que 

influencia na adsorção de todos os íons metálicos em solução monoelementar. Mas, em geral 
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em uma solução multielementar os íons presentes competem pelos mesmos sítios de adsorção. 

Levando isso em conta, nesse sistema o aumento da massa do adsorvente parece não 

influenciar na adsorção dos íons Cu(II) e Pb(II). Este fato pode ser um indício de que os sítios 

de adsorção adicionais estejam sendo seletivamente ocupados pelos íons Ni(II) e Cd(II). 

Entretanto, esta suposição carece de outros experimentos de adsorção.  

Para as fibras de buriti, pode ser visto que todos os efeitos influenciam na 

capacidade de adsorção (resposta) da fibra para os íons cobre e níquel e apenas o efeito C 

(taxa de agitação) não é significativo na adsorção de chumbo e cádmio, Figura 32.  

Figura 32 - Gráficos de Pareto padronizados para as fibras de buriti: (a) qCu(II), (b) qPb(II), (c) qNi(II) e (d) 

qCd(II) 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

Para os adsorbente talos da mamoneira pode ser visto que todos os efeitos 

influenciam na capacidade de adsorção deste adsorbente para os íons cobre e níquel e apenas 

o efeito C (taxa de agitação) não é significativo na adsorção de chumbo e cádmio, Figura 33. 

Como mencionado anteriormente, para um sistema multielementar o efeito da competição tem 

que ser levado em conta ao avaliar o efeito de cada fator na adsorção de cada íon metálico. 

Para isso a adsorção total é uma boa maneira de mensurar a eficiência do processo nesses 



93 

sistemas. A Figura 34 (a-c) ilustra os gráficos de Pareto para os três adsorventes tomando 

como base a quantificação total, ou seja, a capacidade de adsorção total dos adsorventes 

tururi, buriti e talos da mamoneira, respectivamente.  

Figura 33 - Gráficos de Pareto padronizados para os talos de mamoneira: (a) qCu(II), (b) qPb(II), (c) qNi(II) e 

(d) qCd(II) 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

Na Figura 34(a) observa-se que todos os efeitos principais influenciam na 

adsorção total, com destaque para os efeitos A e D que caracterizam o pH e a concentração 

inicial, respectivamente. Para o adsorvente buriti, Figura 34(b), o gráfico de Pareto apresenta 

que os efeitos principais que afetam a resposta são D (concentração inicial do íon metálico), B 

(massa adsorvente) e A (pH).  A variável C (velocidade de agitação) não é estatisticamente 

significativa no intervalo estudado. Isto sugere que o filme em torno da partícula é superado 

em ambos os valores investigados (100 a 200 rpm), levando a respostas semelhantes. Essa 

informação se torna importante quando são comparados vários adsorventes. A taxa de 

agitação é extremamente importante para a adsorção. Se ela for muito elevada o adsorvato 

pode não ser adsorvido de modo eficaz devido ao tempo mínimo de contato. Já quando é 

baixa demais o adsorvato não consegue superar o filme envolto da partícula. Ao plotar os 
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efeitos principais, uma maior compreensão é dada sobre a forma como a variação dos níveis 

de um fator afeta a resposta, Figura 35-37.  

Figura 34 - Gráficos de Pareto padronizados para qtot.(a) Tururi; (b) Buriti e (c) Talos da mamoneira 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Um exame da Figura 35 revela como cada variável afeta as respostas 

(negativamente ou positivamente). Assim, o pH afeta positivamente as respostas qCu(II), 

qPb(II), qNi(II) e qtot, e afeta negativamente a resposta qCd(II). A massa do adsorvente afeta 

negativamente as respostas qNi(II), qCd(II) e qtot. A velocidade de agitação afeta 

positivamente as respostas qCu(II), qNi(II), qCd(II) e qtot, e afeta negativamente a resposta 

qPb(II). A concentração inicial do metal afeta positivamente todas as respostas analisadas.  

Analisando a Figura 36 é possível concluir que o pH afeta positivamente as 

respostas qCu(II), qPb(II), qNi(II) e qtot, contudo afeta negativamente a resposta qCd(II). A 

massa do adsorvente afeta negativamente todas as respostas. A taxa de agitação não tem quase 

nenhum efeito em todas as respostas, com exceção de qCu(II), que é afetada negativamente. 

Concentração inicial do metal afeta positivamente todas as respostas analisadas.   
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Figura 35 - Efeitos das variáveis na capacidade de adsorção para fibras de tururi.     

                                pH                 Massa do adsorvente            Taxa de agitação        Conc.inicial

 
Fonte: Elaborada pelo Autor 

A Figura 37 ilustra que os efeito pH influencia negativamente a resposta qCu(II), 

não é significativo para os íons níquel e chumbo e afeta positivamente a resposta qCd(II). A 
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massa do adsorvente afeta negativamente todas as respostas. A taxa de agitação afeta 

positivamente as respostas de qCu(II), qNi(II) e qPb(II) e negativamente a resposta de 

qCd(II). A Concentração inicial afeta positivamente todas as respostas com exceção de 

qNi(II). 

Figura 36 - Efeitos das variáveis na capacidade de adsorção para fibras de buriti 

                        pH              Massa do adsorvente       Taxa de agitação                Conc. inicial 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 



97 

Figura 37 - Efeitos das variáveis na capacidade de adsorção para os talos da mamoneira. 

                             pH              Massa do adsorvente        Taxa de agitação      Conc. inicial 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As Tabelas 23-25 apresentam as equações de regressão das cinco respostas 

analisadas para cada adsorvente. O termo CtPt nas equações está relacionado com a curvatura 
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no modelo introduzido pela adição de um ponto central indicando que a relação entre as 

variáveis não é linear. As equações ajustadas podem ser utilizadas para estimar os resultados 

de experimentos de adsorção adicionais.  

Tabela 23 - Equações de regressão dos modelos aplicados em termos das variáveis codificadas (tururi) 

qCu(II) = 12.16 + 4.41*A + 2.12*C + 1.36*D – 2.96*A*B + 3.19*A*C + 1.55*A*D + 

12,58*CtPt 

qPb(II) = 21.03 + 6.17*A – 3.21*C + 4.52*D – 4.69*A*B + 2.02*A*C + 3.50*A*D + 

5.57*CtPt 

qNi(II) = 11.85 + 3.23*A – 1.78*B + 1.97*C + 4.95*D + 1.27*A*B – 2.00*A*C + 

1.61*A*D – 6.80*CtPt 

qCd(II) = 8.86 – 0.88*A – 0.70*B + 0.74*C + 4.06*D + 2.98*A*B – 2.57*A*C – 

3.44*A*D – 4.07*CtPt 

qtot = 53.90 + 12.92*A – 2.50*B + 1.63*C + 14.89*D – 3.40*A*B + 3.22*A*D + 

7.27*CtPt 

A = pH; B = Massa do adsorvente; C = taxa de agitação; D = Concentração inicial; CtPt = Ponto central 

Tabela 24 - Equações de regressão dos modelos aplicados em termos das variáveis codificadas (buriti) 

qCu(II) = 11,05 + 5,38*A – 0,50*B – 1,69*C + 4,19*D – 1,34*A*B + 0,27*A*C + 

3,05*A*D – 5,35*CtPt 

qPb(II) = 21,38 + 2,49*A – 6,33*B + 8,13*D – 0,68*A*B – 1,10*A*C + 1,06*A*D – 

12,88*CtPt 

qNi(II) = 9,02 + 1,64*A – 3,45*B + 0,66*C + 5,68*D + 0,66*A*B – 2,17*A*C + 

1,50*A*D – 6,31*CtPt 

qCd(II) = 6,88 – 2,44*A – 3,38*B + 3,18*D + 2,28*A*B – 1,52*A*C – 1,11*A*D – 

2,54*CtPt 

qtot = 48,33 + 7,06*A – 13,66*B + 21,18*D + 0,92*A*B – 4,53*A*C + 4,50*A*D – 

27,08*CtPt 

A = pH; B = Massa do adsorvente; C = taxa de agitação; D = Concentração inicial; CtPt = Ponto central 

Para as fibras de tururi, o valor máximo da capacidade de adsorção total, qtot, de 

acordo com o modelo ajustado é obtida mantendo os fatores A (pH), C (velocidade de 

agitação), e D (concentração inicial do metal) no nível mais alto (+1) e o fator B (massa 

adsorvente) no nível inferior (-1), tendo como valor 92,46 mg g
-1

, Tabela 23. Já para as fibras 

de buriti, Tabela 24, o qtot máximo de acordo com o modelo ajustado é obtido mantendo os 

fatores A (pH) e D (concentração inicial do metal) no nível superior (+1) e os fatores B (massa 
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adsorvente) e C (velocidade de agitação) no nível inferior (-1). Assim, seguindo esse conjunto 

de fatores o modelo indica uma adsorção total de 98,34 mg g
-1

. Esse conjunto de condições 

corresponde exatamente ao experimento número 2 da Tabela 21, o que resultou numa 

capacidade de adsorção de 98,72 ± 1,26 mg g
-1

 em bom acordo com o resultado previsto, 

98,34 mg g
-1

. 

Tabela 25 - Equações de regressão dos modelos aplicados em termos das variávies codificadas (talos da 

mamoneira) 

qCu(II) = 18,43 – 0,43*A – 4,48*B + 0,44*C + 3,88*D + 0,39*A*B – 2,23*A*C – 

0,36*A*D + 4,82*CtPt 

qPb(II) = 42,84 – 9,60*B + 1,80*C + 19,20*D + 1,96*A*B – 2,85*A*C – 0,35*A*D – 

22,11*CtPt 

qNi(II) = 3,85 – 1,29*B + 0,37*C + 0,36*A*C – 1,45*A*D 

qCd(II) = 2,70 + 1,66*A – 1,35*B – 0,83*C + 0,59*D – 0,94*A*B – 0,81*A*C + 

0,79*A*D – 2,16*CtPt 

qtot = 67,81 + 1,02*A – 16,71*B + 1,78*C + 23,74*D + 1,58*A*B – 5,53*A*C – 

1,37*A*D – 19,23*CtPt 

A = pH; B = Massa do adsorvente; C = taxa de agitação; D = Concentração inicial; CtPt = Ponto central 

Para os talos de mamoneira o valor máximo da capacidade de adsorção total, qtot, 

de acordo com o modelo ajustado é obtida mantendo os fatores A (pH), C (velocidade de 

agitação), e D (concentração inicial do metal) no nível mais alto (+1) e o fator B (massa 

adsorvente) no nível inferior (-1), tendo como valor 102,58 mg g
-1

. É importante mencionar 

que diferentemente das fibras de buriti, as condições ótimas dos parâmetros para os 

adsorventes fibras de tururi e talos de mamoneira nas suas respectivas Tabelas, 20 e 22, mas 

essas são condições estimadas pelo modelo que se encontram dentro da faixa de valores para 

cada variável experimental estudada.  

5.5 Experimentos de adsorção em batelada 

As conclusões geradas a partir do planejamento fatorial possibilitaram a escolha 

das melhores condições para obtenção do máximo desempenho dos adsorventes dentro do 

intervalo estudado em sistema multielementar.  

5.6 Cinética de adsorção 

A adsorção de íons metálicos por materiais lignocelulósicos geralmente envolve a 

coordenação desses íons por átomos presentes na superfície dos materiais. Contudo outros 

processos também podem contribuir, isto é, uma combinação de vários mecanismos pode 
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acontecer ao mesmo tempo. Essa combinação de mecanismos, além das características do 

adsorvato e das condições do meio são os fatores que vão determinar a velocidade do 

processo. A cinética de adsorção é expressa como a taxa de remoção do adsorvato (soluto) da 

fase líquida em relação ao tempo. Nesse trabalho uma solução de íons metálicos 

multielementar foi utilizada e os tempos de equilíbrio de adsorção dos íons metálicos nos três 

adsorventes são relativamente rápidos, Figura 38(a-c). Resultados semelhantes foram 

encontrados por Sousa et al., (2011).  

Figura 38 – Tempo de equilíbrio de adsorção dos íons Ni(II), Cu(II), Cd(II) e Pb(II) nas fibras de tururi (a), buriti 

(b) e talos de mamoneira (c) em sistema multielementar. Concentração de 100 mg L
-1

, Volume da solução: 25 

mL; pH 5,5; Velocidade de agitação:200 rpm; Dose do adsorbente: 2 g L
-1

; Temperatuta: 28± 2.  

  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Um exame da Figura 38 (a), fibras de tururi (NaOH 7%), ilustram uma rápida 

cinética de adsorção para os íons Cu(II), Ni(II), e Pb(II), cerca de 8 minutos o equilíbrio para 

esses metais foi atingindo com remoção de 49,32; 24,44 e 81,10% respectivamente. Os íons 
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Cd(II) atingiram o equilíbrio em 15 minutos com remoção de 51,97%. Por outro lado, nas 

fibras de buriti (NaOH 15%) a cinética de adsorção dos íons Cd(II) é extremamente rápida, 

cerca de 8 mim com remoção de 47,36%, seguido pelos íons Ni(II) (10 min) com remoção de 

28,89%, Cu(II) e Pb(II) (20 min), com remoção de 82,23 e 68,19 % respectivamente, Figura 

38(b). Para os talos da mamoneira (NaOH 15%), Figura 38 (c), a cinética de adsorção foi 

rápida para os íons Cu(II) (8min) com remoção de aproximadamente 52,11%, Ni(II), Cd(II) e 

Pb(II) (15 min), com remoção de 33,51; 52,49 e 90,54%, respectivamente.  

Para o estudo do mecanismo envolvido na adsorção dos íons estudados foram 

aplicados os modelos mais frequentemente utilizados na literatura: Equação cinética de 

Lagergren (LANGERGREN, 1898; ARECO et al., 2012) também chamada de pseudo-

primeira ordem, eq. 2, Equação de Ho (HO e MCKAY, 1999; HO e MCKAY, 2000; HO, 

2006; AJAELU et al., 2011), conhecida como pseudo segunda-ordem, eq 4, e os modelos de 

difusão, modelo de Webber-Morris (Webber e Morris, 1963; SARIA et al., 2009) descrito 

pela eq. 5.  

Os valores de qexp e os valores dos diferentes parâmetros dos modelos cinéticos de 

pseudo-primeira e segunda ordem estão listados nas Tabelas 26-28. 

Tabela 26 - Valores experimentais e parâmetros de modelos cinéticos dos íons metálicos Ni(II), Cu(II), Cd(II) e 

Pb(II) nas fibras de tururi em sistema multielementar 

Modelos Cinéticos Parâmetros Íons metálicos 

  Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II) 

qexp ( mg g
-1

) 19,69 31,76 20,33 32,79 

Pseudo-primeira ordem qcal ( mg g
-1

) 13,61 13,62 1,717 1,361 

k1 (min
-1

) 0,1906 0,0935 0,0152 0,0324 

R
2
 0,5810 0,4583 0,1374 0,1384 

Pseudo-segunda ordem qcal (mg g
-1

) 19,84 31,84 20,16 32,68 

k2 (g mg
-1

 min
-1

) 0,1521 0,0616 0,0872 0,0965 

R
2
 1,000 0,9998 0,9982 0,9997 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 27 - Valores experimentais e parâmetros de modelos cinéticos dos íons metálicos Ni(II), Cu(II), Cd(II) e 

Pb(II) nas fibras de buriti em sistema multielementar (Continua). 

Modelos Cinéticos Parâmetros Íons metálicos 

  Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II) 

qexp (mg g
-1

) 10,06 37,45 21,81 37,56 
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Tabela 27 - Valores experimentais e parâmetros de modelos cinéticos dos íons metálicos Ni(II), Cu(II), Cd(II) e 

Pb(II) nas fibras de buriti em sistema multielementar (Continuação). 

Modelos Cinéticos Parâmetros Íons metálicos 

  Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II) 

Pseudo-primeira ordem qcal (mg g
-1

) 5,210 13,42 0,7510 22,68 

     

k1 (min
-1

) 0,2640 0,1757 0,1319 0,2268 

R
2
 0,9120 0,8822 0,7380 0,9745 

Pseudo-segunda ordem qcal (mg g
-1

) 10,53 38,46 21,60 39,68 

k2 (g mg
-1

 min
-1

) 0,0420  0,0133 0,0642 0,0079 

R
2
 0,9995 0,9992 0,9984 0,9984 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 288 - Valores experimentais e parâmetros de modelos cinéticos dos íons metálicos Ni(II), Cu(II), Cd(II) e 

Pb(II) nos talos da mamoneira em sistema multielementar 

Modelos Cinéticos Parâmetros Íons metálicos 

  Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II) 

qexp (mg g
-1

) 21,66 27,32 27,42 45,16 

Pseudo-primeira ordem qcal (mg g
-1

) 16,13 34,11 16,91 35,91 

 k1 (min
-1

) 0,1273 0,353 0,1202 0,1542 

R
2
 0,9300 0,9174 0,7409 0,9415 

Pseudo-segunda ordem qcal (mg g
-1

) 23,69 28,73 29,58 47,39 

k2 (g mg
-1

 min
-1

) 0,0099 0,0150 0,0092 0,0104 

R
2
 0,9935 0,9942 0,9944 0,9955 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Os apêndices A a I ilustram as respectivas equações linearizadas e ajustadas aos 

modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. De acordo os valores 

de coeficiente de correlação (R
2
) e capacidade teórica (qcal) dados nas tabelas 26-28, os dados 

experimentais foram melhor aplicados ao modelo de pseudo-segunda ordem.  

Ho et al., (2004) sugeriram que o modelo de pseudo-segunda ordem está atrelado 

a reações químicas entre adsorvato e adsorvente, ou seja, a hipótese de que a cinética de 

segunda ordem envolve uma quimiossorção. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Setyono & Valiyaveettil (2016) utilizando papel funcionalizado com polietilenoimina na 

adsorção dos cátions Ni(II), Cd(II), and Cu(II). Ramos et al., (2015) também reportou que a 

adsorção de íons Co(II), Cu(II), e Ni(II) em cana de açúcar carboxilada segue o modelo de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389415301011
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389415301011


103 

pseudo-segunda ordem. Liu et al., (2016) utilizou uma esponja funcionalizada para a adsorção 

de Pb e TCP (triclorofenol) e a cinética de adsorção seguiu o modelo de pseudo-segunda 

ordem. Semelhantemente, Zhang et al., (2016) estudando a adsorção de íons Pb(II) e Cd(II) 

em óxidos de ferro e Cui e et al., (2015) estudando a adsorção de Pb(II), Hg(II) e Cu(II) em 

óxido de grafeno funcionalizado com EDTA tiveram seus dados melhor aplicados ao modelo 

de pseudo-segunda ordem. Eles relataram que seus resultados indicaram que a adsorção 

desses íons nas superfícies de seus adsorventes estava relacionada com a transferência de 

elétrons ou troca iônica caracterizando uma reação química. 

Assim, baseado nos grupos funcionais presentes nos adsorventes (verificado por 

infravermelho) e composição relativa dos metais (verificado por Fluorescência de Raio-x) 

pode-se sugerir que o mecanismo de ligação entre adsorvato e adsorvente pode ser 

relacionado a troca iônica e quelação (CUI et al., 2015). Porém é importante ressaltar que 

outros experimentos tais como potenciometria ou fotometria de chama podem determinar na 

solução os elementos cálcio, sódio, potássio, magnésio, os quais são indicativos de processos 

de troca iônica. 

O modelo de pseudo-segunda-ordem também fornece a constate de velocidade 

cinética, k2, e essa constante merece atenção. Do ponto de vista cinético, teoricamente o 

adsorvato que possuir menor constante possuirá uma reação com o adsorvente mais rápida. 

A fim de obter maiores informações sobre os mecanismos que podem governar a 

cinética de adsorção, ou seja, as etapas limitantes do processo, os dados experimentais foram 

aplicados aos modelos de difusão proposto por Webber-Morrison (WEBBER & MORRISON, 

1963) e Boyd (BOYD et al., 1947). A seguir são apresentados os resultados obtidos para o 

modelo de difusão e de Boyd para os três adsorventes estudados, Tabelas 29 e 30.  

Tabela 29 - Parâmetros do modelo de difusão intrapartícula dos íons metálicos Ni(II), Cu(II), Cd(II) e Pb(II) nos 

diferentes adsorventes. (Continua) 

Adsorventes Parâmetros Íons metálicos 

  Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II) 

Fibras de tururi ki1 (mg.g
-1

.min
-0,5

) 1,3603 0,5251 3,54 0,5932 

C1 15,223 28,343 7,650 29,637 

R
2
 0,9558 0,9722 0,8646 0,9251 

 ki2 0,0138 0,3101 0,2435 0,2176 

 C2 19,591 29,39 18,835 30,951 

 R
2
 0,7733 0,8847 0,9858 0,8452 
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Tabela 29 - Parâmetros do modelo de difusão intrapartícula dos íons metálicos Ni(II), Cu(II), Cd(II) e Pb(II) nos 

diferentes adsorventes. (Continuação) 

Adsorventes Parâmetros Íons metálicos 

  Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II) 

Fibras de buriti ki1 (mg.g
-1

.min
-0,5

) 2,3739 2,3427 0,5193 2,7483 

C1 1,5143 23,238 18,67 19,604 

R
2
 0,9850 0,9228 0,9929 0,9658 

 ki2 0,0974 0,4206 0,1185 0,7982 

 C2 9,2687 34,057 19,94 31,662 

 R
2
 0,8300 0,9003 0,9422 0,9083 

Talos da 

mamoneira 

ki1 (mg.g
-1

.min
-0,5

) 4,270 6,096 5,046 9,523 

C1 0,4913 1,445 0,1286 0,4471 

R
2
 0,9742 0,9842 0,9040 0,9029 

 ki2 0,3306 0,2246 0,1133 0,1564 

 C2 19,30 26,01 26,44 44,35 

 R
2
 0,8363 0,6376 0,7538 0,9693 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 30 - Parâmetros do modelo cinético de Boyd dos íons metálicos Ni(II), Cu(II), Cd(II) e Pb(II) nos 

diferentes adsorventes 

Adsorventes Parâmetros Íons metálicos 

  Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II) 

Fibras de tururi D1 (cm
2
 min

-1
) 8,45 x 10

-5
 1,59 x 10

-5
 5,17x10

-5
 3,77x10

-5
 

R
2
 0,9207 0,9769 0,8236 0,8506 

 D2 (cm
2
 min

-1
) 2,1 x 10

-5
 2,02x10

-5
 1,05x10

-5
 4,16x10

-6
 

 R
2
 0,75 0,7805 0,9832 0,9222 

Fibras de buriti D1 (cm
2
 min

-1
) 5,48x10

-5
 1,56x10

-5
 6,09x10

-5
 1,42x10

-5
 

R
2
 0,9408 0,8988 0,8865 0,9698 

 D2 (cm
2
 min

-1
) 5,25x10

-6
 5,31x10

-6
 1,53x10

-5
 2,93x10

-5
 

 R
2
 0,9996 0,7032 0,7251 0,9374 

Talos da 

mamoneira 

D1 (cm
2
 min

-1
) 1,84x10

-5
 2,58x10

-5
 1,42x10

-5
 2,2x10

-5
 

R
2
 0,9478 0,9728 0,9230 0,8968 

 D2 (cm
2
 min

-1
) 2,49x10

-5
 2,10x10

-5
 1,99x10

-6
 1,68x10

-5
 

 R
2
 0,9243 0,8968 0,5399 0,9200 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A cinética de adsorção é controlada por vários fatores incluindo os seguintes: (i) 

Transferência da solução para a superfície do filme em torno da partícula; (ii) Difusão do 

filme para a superfície do adsorvente (difusão externa) e; (iii) Difusão da superfície para os 

sítios intrapartícula (difusão intrapartícula). Os modelos de difusão intrapartícula e de Boyd 

são complementares, pois o primeiro ocorre predominantemente em uma etapa intraporo, ou 

seja, se a etapa que controla o processo de adsorção é via mecanismos difusivos dentro do 

poro, então o gráfico qt vs t
0,5

 resultará numa reta cujo coeficiente angular corresponderá à 

constante de difusão ki (mg.g
-1

.min
-0,5

) e o segundo confirma se é difusão no filme ou difusão 

intrapartícula a etapa limitante do processo (BOYD et al., 1947b). A aplicação dos dados 

experimentais ao modelo de Webber-Morris não é assim tão simples, porque muitas vezes os 

dados apresentam muitos segmentos lineares, ou seja, várias parcelas de difusão nos poros 

estão ocorrendo. Assim, tem sido proposto que estes segmentos lineares representam difusão 

nos poros de tamanhos progressivamente menores (HO e MCKAY, 1998; KOUMANOVA et 

al., 2003; CHEUNG et al., 2007). 

Quando o equilíbrio é alcançado obtém-se um segmento final horizontal 

estabelecido em qe. Quando um grupo de pontos é identificado como pertencendo a um 

segmento linear, uma regressão linear pode então ser aplicada a estes pontos e o valor de ki 

(constante de difusão intraporo) é calculado.  Nesse trabalho, foi possível observar duas 

etapas distintas, aqui chamadas de etapas I e II. Assim, na primeira etapa, ocorre adsorção 

instantânea ou adsorção na superfície externa; na segunda etapa já é o estágio de equilíbrio 

onde a difusão dentro da partícula diminui. Diagboya et al., (2014) reportaram resultados que 

retratam estes conceitos estudando a adsorção de fenóis em sílica funcionalizada. De acordo 

com esses autores o mecanismo de adsorção em seus estudos parece ocorrer em três etapas, 

adsorção instantânea, adsorção intrapartícula e equilíbrio. Isto sugere que o mecanismo de 

adsorção depende das caraterísticas do adsorvente e do adsorvato. Essas evidências podem ser 

verificadas tanto pelos valores de ki como pelos valores de C de cada íon metálico adsorvido.  

Na Tabela 29 os valores de C são todos diferentes de zero, indicando que a reta do 

gráfico qt vs t
0,5

 não passa pela origem para os sistemas em estudo. Portanto, baseado nas 

inferências do modelo de Webber-Morris o mecanismo de difusão intrapartícula não é a etapa 

limitante da velocidade e no processo de transferência de massa outros mecanismos devem 

atuar simultaneamente no controle do processo de adsorção. As constantes de difusão na 

primeira etapa são sempre maiores do que na segunda etapa, pois, nos estágios iniciais da 

adsorção (Etapa I) há um maior número de sítios disponíveis, decrescendo com o passar do 
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tempo, até a saturação dos sítios ativos dos adsorventes. Vale ressaltar que a constante C, 

relacionada à espessura do filme que envolve a partícula é sempre maior na segunda etapa.  

Para confirmar se a etapa limitante do processo é a difusão intrapartícula (como 

predito pelo modelo de Webber-Morris), os dados cinéticos foram aplicados ao modelo de 

Boyd, que determina qual é a etapa limitante de um processo de adsorção, difusão no filme ou 

difusão intrapartícula, Tabela 30. Os valores calculados de Bt (equações 08 e 09) foram 

plotados contra tempo t (APÊNDICES J a L). Verificou-se que os dados experimentais não se 

comportam linearmente e os pontos não passam pela origem dos gráficos (APÊNDICE J) para 

as fibras de tururi, buriti (com exceção dos íons Ni(II)) (APÊNDICE K) o que demonstra que 

a difusão intrapartícula não limita o processo de adsorção, tendo como a difusão no filme e/ou 

reação química a etapa critica do processo. Assim, sugere-se que nos primeiros minutos do 

processo de adsorção, a resistência externa é dada pelo filme que envolve a partícula. Isto 

indica que a difusão na camada limite desempenha papel crucial antes do equilíbrio. Assim, a 

difusão na fase sólida pode não ser significativa devido a elevadas quantidades de sítios livres 

disponíveis na superfície do adsorvente e/ou pequena porosidade do material (CRINI & 

BADOT, 2007; MALASH et al., 2010).  

A difusão intrapartícula participa do processo, mas parece não afetar a cinética de 

adsorção ao ponto de ser a etapa limitante do processo, sugerindo que a reação química ou a 

difusão no filme seja a etapa limitante do processo. No entanto, os resultados da adsorção dos 

íons estudados no adsorvente talos de mamoneira (APÊNDICE L) e fibras de buriti (somente 

íons níquel), os coeficientes lineares apresentaram linearidade com proximidade da origem, o 

que sugere que para tempos curtos (não mensurados), a etapa limitante do processo é a 

difusão intrapartícula e que a difusão no filme não é um obstáculo para esses íons metálicos. 

Os resultados mostram que a constante de difusão (k) e coeficiente de difusão (D) diminuem 

na etapa II em relação a etapa I. Isso acontece por que nos estágios iniciais da adsorção (etapa 

I) há um maior número de sítios disponíveis, por esta razão na etapa II houve uma queda, 

pois, a maior parte dos sítios disponíveis foram preenchidos na primeira etapa.  

Em geral, com base nas informações fornecidas pelos modelos, pode-se verificar 

que a cinética de adsorção é regida por reações químicas (modelo de pseudo-segunda ordem), 

difusão intrapartícula (Webber-Morris e Boyd) e difusão no filme. Para as fibras de tururi e 

buriti (com exceção dos íons níquel) sugere-se que a etapa limitante do processo seja a 

difusão no filme e/ou reação química. 
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5.7 Influência da concentração inicial do adsorvato 

A partir dos dados obtidos da cinética de adsorção, foi possível avaliar a remoção 

dos íons Ni(II), Cu(II), Cd(II) e Pb(II) sob a influência de suas respectivas concentrações em 

solução monoelementar e observar a eficiência dos adsorventes fibras de tururi, buriti e talos 

mamoneira, após o equilíbrio do processo, Figura 39(a-c).  

Figura 39 - Efeito da concentração inicial dos íons Ni(II), Cu(II), Cd(II) e Pb(II) nos adsorventes a) fibras de 

tururi, b) fibras de buriti e c) talos mamoneira em sistema monoelementar (C0: 20 a 500 mg L
-1

; massa de 

adsorvente: 2 g L
-1

; pH: 5,5; tempo de contato: 30 min; 200 rpm; temperatura: 25±2 °C). 

  

 

Fonte: elaborada pelo autor 

Segundo Mahmoud et al., (2015), com o estudo da influencia da concentração 

inicial espera-se verificar um aumento da taxa de transferência dos íons metálicos sobre o 
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adsorvente conforme o aumento da concentração inicial destes metais. Contudo, um limite de 

remoção é observado para cada íon metálico com o aumento da concentração (FARGHALI et 

al., 2013).   

A Figura 39(a-c) ilustra diferentes comportamentos dos íons metálicos adsorvidos 

frente aos adsorventes. Na Figura 39(a) é observado que com uma concentração inicial de 20 

mg g
-1

 o adsorvente fibras de tururi remove 100; 77,5; 39, 4 e 36,5 % para os íons Pb(II), 

Cu(II), Cd(II) e Ni(II), respectivamente. Com o aumento da concentração houve um 

decréscimo da porcentagem de remoção para Pb(II), Cu(II) e Ni(II), enquanto para os íons 

Cd(II) houve um aumento da porcentagem de remoção, mantendo-se constante até uma 

concentração inicial de 300 mg L
-1

, decrescendo quando a concentração foi fixada em 400 e 

500 mg g
-1

.  

Para as fibras de buriti, Figura 39(b), para uma concentração inicial de 100 mg L
-1

 

obteve-se 82,1; 68,19; 52,34 e 47,36% para Cu(II), Pb(II), Ni(II) e Cd(II), respectivamente. 

Para o adsorvente talos de mamoneira, Figura 39(c), a porcentagem de remoção dos íons para 

uma concentração inicial de 100 mg L
-1

 foi de 90,54; 61,24; 52,49 e 49,86% para Pb(II), 

Cu(II), Cd(II) e Ni(II), respectivamente. 

Os adsorventes mostraram-se extremamente eficientes comparados a outros 

adsorventes. Isso por que apesar do efeito da concentração inicial ser importante devido ao 

aumento do gradiente de concentração, a variável massa do adsorvente merece atenção. Com 

apenas 50 mg do adsorvente com uma concentração inicial de 500 mg L
-1

, os íons Pb(II) para 

as fibras de tururi, Cu(II) para as fibras de buriti e Pb(II) para os talos da mamoneira foi 

observado 68,45; 48,94 e 63,1% de remoção.  

Sousa Neto (2012) utilizando fibras de coco ativado com solução alcalina, obteve 

46,37 % de remoção de íons Cu (II)
 
com uma massa de 50 mg em uma concentração inicial de 

320 mg L
-1

. O mesmo autor utilizando fibras de coco modificado com ácido tânico obteve 

34,06% de remoção desse mesmo íon utilizando a mesma massa numa concentração inicial de 

320 mg L
-1

.  

5.8 Isotermas de adsorção 

Uma isoterma de adsorção descreve a distribuição de um soluto entre a fase 

líquida e a fase sólida em diferentes concentrações de equilíbrio, proporcionando assim uma 

melhor avaliação do sistema. Nesse estudo, foram realizados testes tanto em sistema 

monoelementar como em sistema multielementar (Figuras 40-42). 
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De acordo com a Figura 40 observa-se que os íons Ni (II), Cu (II) e Cd (II) 

obtiveram capacidades de adsorção em sistema multielementar próximas ao sistema 

monoelementar em baixas concentrações, o que pode ser explicado pela quantidade de sítios 

de adsorção ainda disponíveis (LIU et al., 2008). Além disso, esse resultado permite inferir 

que quanto maior a concentração de entrada (concentração inicial) maior a capacidade de 

adsorção. Isso pode ser explicado pelo aumento do gradiente de concentração, ou seja, a 

difusão acontece de forma que os íons do meio mais concentrado passam para o meio menos 

concentrado até o alcance do equilíbrio (RUTHVEN, 1984).  

Figura 40 - Comparação entre sistema monoelementar e multielementar nas fibras de tururi 

  

  

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A adsorção de íons Pb(II)
 

nas fibras de tururi em sistema multielementar 

apresentou um elevado decréscimo de adsorção quando comparado ao sistema 

monoelementar, o que sugere que os sítios de adsorção antes ocupado pelos íons Pb no 

sistema monoelementar, com a combinação das soluções passam a ser ocupados pelos íons Ni 

e Cu em toda a faixa de concentração estudada (20-500 mg L
-1

) e em relação aos íons Cd(II) 

somente em elevadas concentrações de equilíbrio.  

A adsorção de íons Pb(II) é a mais afetada em sistema multielementar. Levando 

em conta que os íons níquel e cobre são fracamente adsorvidos em solução monoelementar e 

que os íons chumbo são mais adsorvidos nesse sistema, o fator gradiente de concentração 

parece ser o principal responsável pela adsorção de níquel e cobre em sistema multielementar. 

Isso pode ser explicado pelo fato de que a concentração de íons ao redor do adsorvente em 

sistema multielementar é 4 vezes maior do que em um sistema monoelementar, ou seja, um 

maior gradiente de concentração favorece um maior acesso aos sítios de adsorção e 

consequentemente uma maior capacidade de adsorção do sólido (SOUSA NETO, et al., 

2012). SRIVASTAVA et al., 2007 estudando a adsorção dos íons cádmio, níquel e zinco em 

cinzas reportou que a maior adsorção em sistema multielementar refere-se ao maior gradiente 

de concentração. As capacidades de adsorção (mg g
-1

) em sistema monoelementar e 

multielementar segue a ordem Pb(188,79)> Cd(92,20)> Cu(32,82)> Ni(22,23) e Cd(77,53)> 

Pb(43,93)> Cu(24,99)> Ni(19,51), respectivamente.  

A Figura 41 apresenta o comportamento dos íons estudados nos sistemas mono e 

multielementar nas fibras de buriti. Nesse adsorvente os íons em sistema multielementar 

apresentaram um elevado decréscimo na capacidade de adsorção em relação ao sistema 

monoelementar, o que sugere que há efeito de competição pelos sítios ativos. Resultados 

semelhantes foram reportados por Park et al., 2016, utilizando palha de gergelim. Os autores 

reportam que a adsorção em sistema monoelementar seguiu a ordem em mg g
-1

: Pb (102)> 

Cd(86)> Cr(65)> Cu (55)> Zn (34) e em sistema multielementar a ordem: Pb (88)> Cu (40)> 

Cr (21) > Zn (7)> Cd (5). A maior capacidade de adsorção de íons Cu em relação aos íons Cd 

em sistema multielementar foi possivelmente a sua maior eletronegatividade, Cu(1,90) e 

Cd(1,69), além de seu menor raio hidratado, Cu(4,19) e Cd(4,26).  

As capacidades de adsorção (mg g
-1

) nas fibras de buriti em sistema 

monoelementar e multielementar segue a ordem Cu (143,1)> Pb (112,1)> Ni(103,7)> 

Cd(86,33) e Pb(69,12) >Cu(49,28)> Ni(45,10)> Cd(24,95), respectivamente. Resultados 

semelhantes foram reportados por Xue et al., 2012. 
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No adsorvente buriti os íons Pb(II) e Cu(II) apresentaram maiores capacidades de 

adsorção em sistema multielementar em relação aos íons Cd(II) e Ni(II), sendo os íons 

chumbo o  mais adsorvido . A capacidade de adsorção total (soma dos q de cada metal em 

sistema multielementar) foi de aproximadamente 188,45 mg g
-1

, ao passo que em sistema 

monoelementar a adsorção dos íons cobre foi 143,13 mg g
-1

, uma diferença de 84,74 mg g
-1

. 

Isso mostra que uma tendência de aumento da adsorção é possível com o aumento da 

concentração inicial para o sistema monoelementar, como é observado pelas isotermas que 

nessas condições ainda não ocorre a saturação do adsorvente. 

Figura 41 - Comparação entre sistema monoelementar e multielementar nas fibras de buriti 

  
 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor 

0

20

40

60

80

100

120

0 100 200 300 400

q
(m

g 
g-1

) 

Ce(mg g-1) 

Monoelementar Ni

Multielementar Ni

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 100 200 300 400

q
(m

g 
g-1

) 

Ce(mg L-1) 

Monoelementar Cu

Multielementar Cu

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400

q
(m

g 
g-1

) 

Ce(mg L-1) 

Monoelementar Cd

Multielementar Cd

0

20

40

60

80

100

120

0 100 200 300 400

q
(m

g 
g-1

) 

Ce(mg L-1) 

Monoelementar Pb

Multielementar Pb



112 

Figura 42 - Comparação entre sistema monoelementar e multielementar nos talos da mamoneira 

  

  

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Figura 42 apresenta o comportamento dos íons estudados nos sistemas mono e 
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competição pelos sítios de adsorção. Contudo, a capacidade de adsorção total dos íons em 
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-1

, ao passo que a capacidade total em sistema mono 

foi de 175,06 mg g
-1
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multielementar, é semelhante ao sistema monoelementar, o que sugere que em baixas 

concentrações não ocorre competição pelos sítios de adsorção, ou esses íons possuem sítios 

específicos de adsorção (YANG et al.,2015).  

As capacidades de adsorção (mg g
-1

) nos talos de mamoneira em sistema 

monoelementar e multielementar segue a ordem Pb(175,1)>Cd(124,8) >Ni(111,1)>Cu(89,23) 

e Cu(56,78)>Pb(55,82)>Cd(44,72)>Ni(43,48) respectivamente. Muitos são os fatores que 

podem sugerir a afinidade de um metal a outro em sistema multielementar. Os principais são 

eletronegatividade, raio hidratado, constante de hidrólise e relação carga raio. Contudo, em 

muitas vezes o comportamento do sistema não segue o esperado baseando-se nas 

propriedades somente dos metais. As características dos adsorventes também devem ser 

avaliadas como a quantidade de sítios básicos e ácidos, tipos de sítios, capacidade de troca, 

grupo básico mole ou duro (definição de Pearson) bem como a distribuição destes sítios de 

ligação. Assim, dependendo da fonte adsorvente utilizada podem variar de acordo com a 

composição da parede celular de cada biomassa, resultando em marcadamente diferentes 

afinidades de ligação para os íons metálicos (KOTRBA et al., 2011; PARK et al., 2016). 

Uma vez avaliado o comportamento experimental dos adsorvatos em sistema 

mono e multielementar uma modelagem usando equações de isotermas foi estudada. A 

relação qe vs Ce pode ser expressa e a capacidade máxima de adsorção de um adsorvente e 

demais parâmetros (constantes dos modelos) podem ser calculados de acordo com os 

coeficientes (linear e angular) da equação da reta obtida (COONEY, 1999; NASCIMENTO et 

al. 2014) ou por método não linear (EL-KHAIARY et al., 2011; MELO et al.,2014;) 

Neste trabalho, foram utilizados os modelos teóricos de isoterma de adsorção de 

Langmuir (Equação 19), Freundlich (Equação 20) e Sips (Equação 21) para descrever os 

dados experimentais dos sistemas monoelementar. O ajuste dos dados experimentais a esses 

modelos, Figuras 43 a 45, bem como seus parâmetros foram obtidos utilizando regressão não 

linear, Tabelas 31 a 33. Para isso, a função escolhida nesse estudo foi a soma dos quadrados 

dos erros (SQE) que é a função erro mais utilizada na literatura, expressa pela equação 30. Ela 

fornece o melhor modelo para dados de altas concentrações e o quadrado do erro aumenta 

com o aumento da concentração (Melo et al., 2013). 

                                  
2
                                                   Eq.30 

A Tabela 31 apresenta os dados para o adsorvente tururi. Em geral os dados 

experimentais se adequaram melhor ao modelo de Sips devido aos menores valores da função 
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erro, com exceção dos dados dos íons Ni que se ajustaram melhor ao modelo de Langmuir. O 

modelo de Sips foi utilizado nesse trabalho para melhor explicar os dados de isotermas, uma 

vez que o modelo de Langmuir pressupõe que todos os sítios de adsorção são homogêneos, o 

que de fato é uma simplicidade do modelo. Pelos dados referentes ao infravermelho (Figura 

29a), pode-se observar que diferentes grupos orgânicos estão distribuídos no adsorvente, 

sendo assim um sólido heterogêneo. Um maior ajuste para o modelo de Sips demonstra que se 

tem a formação de uma monocamada, mas que as energias dos sítios de adsorção são distintas 

(LIU e LIU, 2008). Além disso, um maior ajuste é verificado devido esse modelo possuir 3 

parâmetros, o que diminui o erro. O modelo de Freundlich considera que os sítios de adsorção 

possuem afinidades diferentes para o adsorvato, isto é, a adsorção ocorre numa superfície 

heterogênea e os primeiros locais a serem ocupados são o sítios de adsorção de maior energia 

(FEBRIANTO et al., 2009). A literatura reporta que processos de adsorção favoráveis estão 

associados a valores de 1/n entre 0,1 e 1 (MELO et al., 2013). A Tabela 31 apresenta valores 

nesse intervalo, indicando adsorção favorável desses íons nas fibras de tururi. Em geral o 

melhor modelo de isoterma para descrever o equilíbrio de adsorção no tururi foi modelo de 

Sips que apresentou os mais baixos valores da função erro e os mais altos valores de R
2
. 

Tabela 31 - Parâmetros dos modelos de isotermas de adsorção para as fibras de tururi em sistema monoelementar 

 
Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II) 

Langmuir 

qexp 22,23 32,82 92,20 188,8 

qmax 50,12 36,36 156,8 346,3 

KL 2,43x10
-3

 1,7x10
-2

 5,4x10
-3

 6,93x10
-3

 

R
2
 0,9800 0,9900 0,9700 0,9900 

SQE 8,020 8,650 273,0 446,9 

Freundlich 

KF 0,9780 6,840 2,950 5,330 

1/n 0,5500 0,2700 0,6200 0,7100 

R
2
 0,9600 0,9600 0,9300 0,9700 

SQE 15,53 25,63 733,4 630,5 

 
qmaxS 723,1 40,80 140,7 296,9 

Sips 
KS 1,35x10

-4
 2,26x10

-2
 6,84 x10

-3
 9,39x10

-3
 

1/ns 1,025 0,0226 1,107 1,107 

 
R

2
 0,7064 0,9963 0,9800 0,9877 

 
SQE 119,7 2,614 197,2 430,1 

Fonte: Elaborada pelo autor 



115 

Figura 43 - Isotermas experimentais e teóricas de a) Ni(II), b) Cu(II), c) Cd(II)  e d) Pb(II) em fibras de tururi, 

sistema monoelementar 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Tabela 32 apresenta os dados das isotermas de adsorção para as fibras de buriti.  

Tabela 32 - Parâmetros dos modelos de isotermas de adsorção para as fibras de buriti em sistema monoelementar 

(Continua). 

 
Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II) 

Langmuir 

qexp 103,7 143,1 86,83     112,0 

qmax 312,1 175,7 202,4 178,9 

KL 1,6x10
-3

 1,6x10
-2

 2,0x10
-3

 5,0x10
-3

 

R
2
 0,9800 0,9800 0,9800 0,9900 

ERRSQ 205,3 350,8 93,00 446,9 

Freundlich 

KF 0,9400 11,87 1,210 5,020 

1/n 0,8200 0,4500 0,7200 0,5700 

R
2
 0,9700 0,9200 0,9900 0,9000 

ERRSQ 318,2 1713,6 28,87 1131,1 
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Tabela 32 - Parâmetros dos modelos de isotermas de adsorção para as fibras de buriti em sistema monoelementar 

(Continuação) 

  Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II) 

qmaxS 159,6 153,7 635,0 112,6 

Sips 
KS 4,94x10

-3
 2,15x10

-2
 2,6x10

-4
 1,81x10

-2
 

1/ns 1,370 1,280 0,7800 1,770 

 
R

2
 0,9900 0,9900 0,9900 0,9900 

 
ERRSQ 127,5 215,9 39,69 163,4 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Os dados foram melhores representados pela isoterma de Sips devido aos menores 

erros associados ao modelo, Tabela 32. Mas, o íon Cd(II) foi uma exceção, tendo seus dados 

experimentais melhor representados pelo modelo de Freundlich. Essas afirmações podem ser 

melhor comprovadas pelas isotermas apresentadas na Figura 44.  

Figura 44 - Isotermas Experimentais e teóricas de a) Ni(II), b) Cu(II), c) Cd(II) e d) Pb(II) em fibras de buriti, 

sistema monoelementar 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Como evidenciado pela Figura 44, a adsorção dos íons cádmio nos sítios de 

adsorção presentes nas fibras de buriti é proporcional a concentração da solução, ou seja, a 

isoterma nesse caso é do tipo linear. Esse tipo de isoterma não indica uma capacidade máxima 

para a adsorção. Por isso, o valor da capacidade de adsorção de 202,4 e 635,0 mg g
-1

 feita 

pelo modelo de Langmuir e Sips, respectivamente. Esses dois modelos determinam uma 

capacidade máxima para o sólido, ou seja, se essa faixa fosse estendida uma saturação do 

adsorvente seria observada. Quanto ao modelo de Freundlich, pode-se analisar seus 

pressupostos sugeridos pelo presente modelo e sua equação, é interessante comentar que esse 

modelo não impõe qualquer exigência de que a cobertura deve se aproximar de um valor 

constante, correspondente á formação de uma monocamada completa, a medida que Ce 

aumenta. Além disso, a forma da equação mostra que o valor de ―q‖ pode continuar a 

aumentar, á medida que Ce aumenta. Entretanto, analisando o processo de adsorção, vemos 

que isso é fisicamente impossível, o que podemos sugerir que o melhor ajuste dos dados 

experimentais do íon cádmio a esse modelo resulta da forma da isoterma e a faixa de 

concentração utilizada. De acordo com Cooney 1999, esse é um dos fatores do bom ajuste de 

dados da isoterma de Freundlich a baixas concentrações de analito. Com o aumento da 

concetração, a saturação do adsorvente é atingida e desvios são observados, levando a um 

pobre ajuste dessa isoterma. 

Para o adsorvente talos da mamoneira, a Figura 45 e Tabela 33 mostra que os 

dados experimentais foram melhor aplicados ao modelo de Sips, com exceção dos íons 

cádmio que melhor se ajustaram ao modelo de Langmuir.  

Tabela 33 - Parâmetros dos modelos de isotermas de adsorção para os talos da mamoneira em sistema 

monoelementar ( Continua). 

 
Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II) 

Langmuir 

qexp(mono)    111,1 89,23 124,8        175,38 

qmax 274,1 131,1 480,0 194,5 

KL 2,29x10
-3

 5,15x10
-3

 1,21x10
-3

 3,08x10
-2

 

R
2
 0,9854 0,9872 0,9948 0,9432 

     SQE 181,6 86,69 75,89 1703,3 

Freundlich 

KF 1,443 3,097 1,060 24,27 

1/n 0,7657 0,5702 0,8429 0,3802 

R
2
 0,9754 0,9966 0,9940 0,9678 

SQE 307,1 23,42 88,04 965,2 
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Tabela 33 - Parâmetros dos modelos de isotermas de adsorção para os talos da mamoneira em sistema 

monoelementar (Cotinuação). 

  Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II) 

qmaxS 179,9 307,6 3059,6 493,0 

Sips 
KS 4,856x10

-3
 7,20x10

-4
 8,74x10

-5
    1,58x10

-3
 

1/ns 1,250 0,6850 0,8575 0,4936 

 
R

2
 0,9884 0,9972 0,9992 0,9690 

 
SQE 145,43 18,80 84,44 928,5 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Analisando a Figuras abaixo, é perceptível que com exceção dos íons chumbo 

(Figura 45d), a capacidade de adsorção é proporcional à concentração. Há uma linearidade 

com o aumento da concentração inicial. Esse tipo de isoterma é chamado de linear. Na 

verdade ela está entre uma isoterma favorável e linear por uma leve inclinação.  

Figura 45 - Isotermas Experimentais e teóricas de a) Ni(II), b) Cu(II), c) Cd(II) e d) Pb(II) em talos de 

mamoneira, sistema monoelementar 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Um olhar mais crítico sobre os perfis das curvas dos íons pode revelar um pouco 

mais sobre o ajuste dos dados aos modelos de isoterma. Analisando as capacidades de 

adsorção experimentais, pode se verificar que a ordem de adsorção nessas condições é dada 

por: Pb(175,88) > Cd(124,80) > Ni(111,1) > Cu(89,23). A ordem das capacidades máximas 

de adsorção dos modelos de Langmuir e Sips são Cd(480,0) > Ni(274,1) > Pb(194,5) > 

Cu(131,1) e Cd(3059,60) > Pb(493,0) > Cu(307,6) > Ni(179,9), respectivamente. Os perfis 

das curvas mostram que há uma tendência em ocorrer uma maior adsorção dos íons cádmio 

com o aumento da concentração, enquanto que para os outros íons parece haver uma 

tendência na saturação do adsorvente, Figura 45. Outro dado interessante apresentado na 

Tabela são os valores de 1/n. A literatura reporta que processos de adsorção favoráveis estão 

associados a valores de 1/n entre 0,1 e 1 (MELO et al., 2013). Assim, a Tabela 33 apresenta 

valores nesse intervalo para todos os íons sendo que os valores para os íons cádmio são 

maiores do que os dos outros íons, indicando uma adsorção mais favorável. Em tese, cada 

modelo faz suas proposições (seção 3.6). Contudo, experimentalmente é verificado que os 

dados experimentais se ajustaram a um ou a outro modelo, ou ainda a ambos os modelos. Por 

exemplo, o modelo de Langmuir apesar de ajustarem-se bem aos dados, seus pressupostos 

falham em muitos aspectos, e essa falha deve-se à heterogeneidade da superfície do 

adsorvente (dados do infravermelho, Figura 29c). Na adsorção química, em muitos casos, 

tipos diferentes de sítios ativos têm diferentes capacidades de adsorção para um determinado 

analito. Em outros casos, a adsorção ocorre apenas em sítios específicos. Assim, conclui-se 

que os modelos se complementam face que eles possuem muitas simplificações. Utilizando os 

resultados do modelo de Langmuir apresentados nas Tabelas 31-33, uma comparação entre 

diferentes adsorventes na adsorção dos metais tóxicos foi realizada, Tabela 34. Pode-se 

observar que os materiais utilizados nesse trabalho são potenciais adsorventes quando 

comparados à capacidade de adsorção de outros adsorventes da literatura. 

Tabela 34 - Comparação da capacidade de adsorção de vários adsorventes em sistema monoelementar 

(Continua) 

Adsorventes Condições 

Operacionais 

qmax( mg g
-1

) Referências 

 pH T(ºC) Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II)  

Fibras de tururi 5,5 28 ± 2 50,12 36,36 156,8 346,3 Melo et al. 2014 

Fibras de buriti 5,5 28 ± 2 312,1 175,7 202,4 178,9 Presente estudo 

Talos mamona 5,5 28 ± 2 274,1 131,1 480,0 194,5 Presente estudo 
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Tabela 34 - Comparação da capacidade de adsorção de vários adsorventes em sistema monoelementar 

(Continuação) 

Adsorventes Condições 

Operacionais 

qmax( mg g
-1

) Referências 

 pH T(ºC) Ni(II) Cu(II) Cd(II) Pb(II)  

      

        

Ulva lactuca 5,5 Ambiente - 53,98 46,08 54,30 Areco et al., 

2012 

Palha de arroz 6,0 60 - 5,66 – 23,35 Soetaredjo et al., 

2013 

Casca de pinhas 5,0 25 - 6,81 - - Blazquez et al. 

2012 

Spirodela 

polyrhiza(planta 

aquática) 

6,0 - - - 36,00 - Meitei, et al., 

2013 4,0 - - - - 137,0 

Casca de 

amêndoa 

7,0 - 22,22 - - - Kilic et al., 2013 

Cell-g-PGMA-

PEI 

2,0-

7,0 

28 - 102,24 - - Tang et al., 2013 

MMBB2 5,5 22 ± 2 - 39,48 41,48 94,00 Abdolali et al., 

(2014) 

Resíduos de 

repolho 

   10,52 20,57 60,57 Hossain et al., 

2014 

Esferas de 

Lignina 

6,0 30,0    27,1 Li et al., 2015 

Zeo x/Quitosana 5,5 - - 152,0 - - Lu et al., 2015 

Fonte: Elaborada pelo autor 

5.9 Adsorção em leito fixo (Coluna) 

5.9.1 Planejamento Box-Behnken 

O planejamento Box-Behnken foi utilizado para determinar os níveis ótimos dos 

três fatores na adsorção em leito fixo (coluna) dos íons metálicos níquel, cobre, cádmio e 

chumbo em usando o adsorvente talo de mamoneira (TMT). A seguir serão apresentados os 
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resultados para cada íon metálico estudado. Uma coluna de polietileno (30 cm de altura e 1,0 

cm de diâmetro) foi utilizada. 

5.9.1.1 Níquel 

Os três fatores, concentração inicial do íon, altura do leito e fluxo foram estudados 

em três níveis codificados em um conjunto de 15 experimentos com 3 pontos centrais (Tabela 

35) (BOX, et al. 1978).  

Tabela 35 - Fatores codificados e matriz do planejamento Box-Behnken com seus resultados 

Código  Fator (unid) (-) 0 (+) 

A Fluxo da solução (mL min
-1

) 1 2 3 

B Altura do Leito (cm) 5 7,5 10 

C Concentração Inicial de Ni
2+

 (mg L
-1

) 100 200 300 

Exp. 
Fatores Codificados Resposta 

qNi(II) A B C 

1 – – 0 16,03 

2 + – 0 10,20 

3 – + 0 17,75 

4 + + 0 13,01 

5 – 0 – 15,02 

6 + 0 – 9,51 

7 – 0 + 24,38 

8 + 0 + 18,07 

9 0 – – 6,59 

10 0 + – 12,46 

11 0 – + 19,25 

12 0 + + 22,54 

13 0 0 0 26,69 

14 0 0 0 26,76 

15 0 0 0 26,81 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O planejamento Box-Behnken foi utilizado para determinar os níveis ótimos das 

três variáveis estudadas e as respostas observadas são apresentadas na Tabela 35. O modelo 

de segunda ordem gerado para adsorção de Ni(II) em termos dos fatores codificados é:  
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qNi = 26,75 – 2,80A + 1,71B + 5,08C – 5,49A
2
 – 7,02B

2
 – 4,53C

2
                                      eq. 31 

 (±0,62)  (±0,38)  (±0,38) (±0,38) (±0,56) (±0,56) (±0,56) 

Em que A, B e C são os valores codificados das variáveis estudadas, fluxo da 

solução, altura do leito e concentração inicial de Ni(II), respectivamente. A análise de 

variância (ANOVA) foi realizada a fim de se determinar a significância do modelo de 

regressão quadrática além de cada termo da equação. Os resultados são apresentados na 

Tabela 36.  

Os resultados da Tabela ANOVA indicaram a significância do modelo (p<0,01), o 

que representa adequadamente a verdadeira relação entre a resposta e as variáveis 

significativas. O coeficiente de determinação com 99% de nível de confiança foi 0,9907 

ilustrando uma alta correlação entre os valores observados e preditos. Como apresentado na 

tabela 35, os valores dos efeitos principais (A, B e C) são todos significativos, além dos 

termos de segunda ordem (A
2
, B

2
 e C

2
). Os valores de interação entre as variáveis (AB, AC e 

BC) para os íons níquel não foram significativos. 

Tabela 36 - Análise de variância (ANOVA) para modelo quadrático 

Fonte Soma quadrática GL Média quadrática F P 

Regressão 616,93 9 68,55 59,20 0,000 

A 62,68 1 62,68 54,13 0,001 

B 23,41 1 23,41 20,22 0,006 

C 206,60 1 206,60 178,41 0,000 

AB 0,29 1 0,29 0,25 0,636 

AC 0,16 1 0,16 0,14 0,725 

BC 1,67 1 1,67 1,45 0,283 

A
2 

111,19 1 111,19 96,02 0,000 

B
2 

181,94 1 181,94 157,12 0,000 

C
2 

75,62 1 75,62 65,30 0,000 

Falta de ajuste 5,78 3 1,93 481,60 0,002 

Erro puro 0,01 2 0,00   

F = MQFATOR/MQERRO; R
2
 = 0,9907, R

2
adj = 0,9740 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os efeitos principais (A, B e C) representam diferenças entre as respostas médias 

nos níveis mínimo e máximo de cada um dos fatores. No caso da variável A (Fluxo da 

solução), uma mudança na variável a partir do nível inferior para o superior resulta na 
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diminuição de 5,60 mg g
-1

 na capacidade de adsorção. Quando uma variação do nível mínimo 

para máximo é feita para as variáveis B (Altura do leito) e C (Concentração inicial), é 

observado um aumento de 3,42 e 10,16 mg g
-1

, respectivamente, na capacidade de adsorção 

Os termos de segunda ordem (A
2
, B

2
 e C

2
) representam a curvatura do modelo. 

Quanto maior o valor de β maior a curvatura. O sinal indica a concavidade da superfície, 

sendo que um sinal positivo indica à existência de um mínimo e um sinal negativo a 

existência de um máximo. Isso significa que em algum ponto enquanto se varia a variável B 

do nível inferior para o superior a capacidade de adsorção vem a um mínimo, e, em seguida, 

começa a aumentar novamente. O mesmo acontece com a variável C. Em algum ponto é 

atingido um máximo, e, em seguida, a capacidade de adsorção começa a diminuir. 

As superfícies de resposta estão apresentadas na Figura 46(a-c). Como pode ser 

visto na Figura 46(a), fluxo da solução apresenta efeito negativo sobre a resposta, sendo esse 

efeito de mesma magnitude para todos os valores de altura de leito, o que mostra que as duas 

variáveis não se influenciam mutuamente. O mesmo poderia ser deduzido através da equação 

do modelo pela ausência do termo AB ou pela análise dos valores de F e P do parâmetro AB 

na tabela ANOVA. Analisando a Figura 46(a), podemos observar que quando o fluxo 

aumenta de 1 mL min
-1

 para 2 mL min
-1

 é perceptível um aumento na capacidade de adsorção, 

decrescendo quando o fluxo passa para 3 mL min
-1

.  

Figura 46 - Gráficos de superfície de resposta para capacidade de adsorção de Ni(II) em sistema monoelementar 
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(a) Efeito do fluxo e altura do leito na adsorção de Ni(II) 
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(b) Efeito do fluxo e concentração inicial na adsorção de Ni(II) 
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(c) Efeito da altura do leito e concentração inicial na adsorção do Ni(II) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A literatura reporta que o aumento do fluxo promove alteração nas resistências 

tanto do filme quanto intrapartícula, além do decréscimo significativo do tempo de contato do 

íon com o adsorvente (GANG XIAO 2013), ou seja, fluxos elevados propiciam menores 

tempos de contato e consequentemente menores capacidades de adsorção. Contudo, em se 

tratando de eficiência em tratamento de efluentes, a variável fluxo está intimamente 

relacionada com o conceito de Zona de Transferência de Massa (ZTM). Vijayaraghavan et al. 

(2005) explicam que o aumento do fluxo resulta em uma redução da resistência à 

transferência de massa. A partir de um determinado ponto este efeito não é significativo e, 

portanto, existe uma vazão ótima de trabalho que pode ser determinada. O aumento do fluxo 



125 

propicia a diminuição do comprimento da ZTM até o fluxo ótimo e a partir daí o 

comprimento da ZTM volta a aumentar. Quando a coluna opera em condições otimizadas, o 

tempo de ensaio da coluna se reduz o que é extremamente importante no tratamento de 

efluentes.  

Em geral, as curvas de ruptura apresentam diferentes comportamentos, o que 

indica a forte influência do fluxo na resistência difusional. Quanto menor a ZTM, menor a 

resistência difusional, Figura 20. O formato ―S‖ da curva de ruptura indica a resistência à 

transferência de massa, ou seja, quanto mais aberto e longo este formato maior a resistência à 

transferência de massa. Uma boa curva de ruptura seria aquela que passa rapidamente do 

ponto de ruptura para o ponto de saturação do leito, indicando baixa resistência à transferência 

de massa (KO 2000; KLEINÜBING 2005; VIJAYARAGHAVAN 2005). 

A Figura 46(a) também mostra que a altura de leito apresenta efeito positivo e este 

também não sofre influencia sobre a variação do fluxo da solução. Com o aumento da altura 

do leito mais sítios de adsorção estão disponíveis para a adsorção. Uma maior concentração 

inicial eleva o gradiente de concentração enquanto uma maior altura de leito propicia uma 

maior quantidade de sítios de adsorção. Um aumento da concentração inicial em pequenas 

alturas de leito favorece a difusão, ou seja, a transferência de massa. Contudo, existe um 

limite de sítios de adsorção disponíveis o que leva a saturação rápida dos mesmos quando a 

concentração é muito elevada e consequentemente a uma menor adsorção. Com o aumento da 

concentração inicial e aumento da altura do leito, uma maior adsorção ocorrerá, devido a um 

aumento do gradiente de concentração bem como a uma maior disponibilidade de sítios de 

adsorção. Entretanto, como observado pela Figura 46(c) existe um limite entre o aumento da 

concentração inicial e um aumento da altura do leito, ou seja, no intervalo estudado existe 

uma condição ótima dentre uma altura de leito de 7,5 e 10 cm com uma concentração inicial 

entre 200 e 300 mg L
-1

. 

5.9.1.2 Cobre 

Os três fatores, concentração inicial do íon, altura do leito e fluxo foram estudados 

em três níveis codificados em um conjunto de 15 experimentos sendo que 3 pontos centrais 

foram realizados (Tabela 37) (BOX, et al. 1978). Os resultados da análise de variância 

(ANOVA) são mostrados na Tabela 38. Os resultados mostram a significância do modelo (P 

= 0,01), indicando que há uma relação entre os fatores e a resposta. O coeficiente de 

determinação com 99% de nível de confiança foi 0,9921, o que demonstra a alta correlação 
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entre os valores observados e previstos, enquanto o restante (0,79%) foi explicado pelos 

resíduos. 

Tabela 37 - Fatores codificados e matriz do planejamento Box-Behnken com seus resultados 

Código Fator (unid) (-) 0 (+) 

A Fluxo (mL min
-1

) 1 2 3 

B Altura de Leito (cm) 5 7,5 10 

C Concentração inicial Cu(II)(mg L
-1

) 100 200 300 

Exp. 
Fatores Codificados Resposta 

qCu(II) A B C 

1 – – 0 13,48 

2 + – 0 14,95 

3 – + 0 21,67* 

4 + + 0 16,22 

5 – 0 – 11,88 

6 + 0 – 6,47* 

7 – 0 + 20,36 

8 + 0 + 16,06 

9 0 – – 5,32 

10 0 + – 10,20 

11 0 – + 13,81 

12 0 + + 18,32 

13 0 0 0 21,64 

14 0 0 0 21,40 

15 0 0 0 21,80 

* Outlier. Não inclusos no modelo.  

Fonte: Elaborada pelo autor 

Na Tabela 38 a soma dos quadrados é utilizada para estimar os efeitos dos fatores 

e os valores de F são definidos como a razão entre o efeito quadrático médio e o erro 

quadrático médio. Desde que F0.01,1,3 = 34,12, todos os termos que apresentam F superior a 

34,12 são estatisticamente significativos. O valor de F não significativo para a falta de ajuste 

(F = 20,17) explica que o modelo quadrático é válido para o presente trabalho. Pode-se 

observar que cada fator principal, fator de interação e fator de segunda ordem, tem um grau de 

liberdade, deixando 3 graus de liberdade para a determinação do erro. O número de graus de 
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liberdade num modelo é N - 1, onde n é o número de experimentos realizados. Um 

planejamento Box-Behnken tradicional é realizado sem replicatas e com três pontos centrais 

têm 14 graus de liberdade. Uma vez que a determinação de cada um dos fatores usa apenas 

um grau de liberdade, 5 graus permaneceriam para a determinação do erro total. Neste caso, 

F0,01;1,5 = 16,26 e seria mais provável que um efeito seria considerado de significância 

estatística. Mas pode ser visto na tabela 2 que em um nível de confiança de 99% os dois 

únicos fatores que não foram estatisticamente significativos foram AC e B
2
.  

Tabela 38 - Análise de Variância (ANOVA) para o modelo quadrático 

Fonte Soma 

quadrática 
GL 

Média 

quadrática 
F P 

Regressão 437,19 9 48,58 168,30 0,001ª 

A 43,10 1 43,10 149,33 0,001 

B 121,30 1 121,30 420,26 0,000 

C 201,06 1 201,06 696,62 0,000 

AB 35,83 1 35,83 124,15 0,002 

AC 7,22 1 7,22 25,00 0,015 

BC 23,15 1 23,15 80,19 0,003 

A
2 

15,45 1 15,45 53,52 0,005 

B
2 

0,04 1 0,04 0,15 0,725 

C
2 

103,81 1 103,81 359,66 0,000 

Falta de Ajuste 0,79 1 0,79 20,17 0,046
b
 

Erro puro 0,08 2 0,04   

F = MQFATOR/MQERRO; R
2
 = 0.9980, R

2
aj = 0.9921 

a
 Significativo em 99% de confiança. 

b
 Não significativo em relação ao erro puro . 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O modelo de segunda ordem para a capacidade de adsorção de íons Cu(II) em termos de 

fatores codificados é o seguinte: 

qCu(II) = 21,61 – 4,02A + 5,03B + 6,48C – 4,57AB + 2,41BC – 2,34A
2
 – 7,35C

2 
             Eq( 33) 

 (±0,31)  (±0,33)  (±0,25) (±0,25) (±0,41) (±0,27)  (±0,32) (±0,39) 

Em que A, B e C são os valores codificados das variáveis estudadas, fluxo da solução, altura 

do leito e concentração inicial de íons cobre, respectivamente. Pode-se observar que os fatores 

AC (interação entre as variáveis A e C) e B
2
 não são mostrados no modelo uma vez que não 

são significativos ao nível de confiança de 99%. 
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Os efeitos principais (A, B e C) representam a média dos desvios entre os níveis - 

e + de cada um dos fatores. No caso da variável A (fluxo da solução), uma mudança passando 

do nível mais baixo para o mais alto resulta em um decréscimo de 8,04 mg g
-1

 na capacidade 

de adsorção. Se uma variação de níveis (- para +) é feita para B (altura de leito) e C 

(concentração inicial), é observado um aumento de, respectivamente, 10,06 e 12,96 mg g
-1

, na  

capacidade de adsorção. Os efeitos de interação (AB, AC e BC) representam a diferença de 

desvios da média entre os níveis mínimo e máximo de um fator, mantendo ao mesmo tempo 

um segundo fator no nível mínimo e depois no nível máximo. No caso da interação AB 

(interação entre a taxa de fluxo de líquido e altura do leito), a diferença entre a variação da 

variável A quando passa do nível – para +, mantendo a variável B no nível - e depois no nível 

+, observa-se uma diminuição na capacidade de adsorção de 9,14 mg g
-1

. Isso significa que 

um aumento na variável A provoca um elevado decréscimo na resposta quando a variável B 

está no seu nível mais elevado. O aumento da variável B provoca um ligeiro aumento na 

resposta quando a variável C está no seu nível mais alto. Isso resulta em uma diferença de 

4,82 mg g
-1

 na capacidade de adsorção. 

Os termos de segunda ordem (A
2
 e C

2
) representam a curvatura do modelo. 

Quanto maior o valor de β (coeficiente que multiplica cada termo na equação do modelo) 

maior a curvatura. O sinal indica a concavidade da superfície. Um sinal positivo indica a 

existência de um mínimo e um sinal negativo a existência de um máximo. Isso significa que, 

em algum ponto, variando a variável B do nível - para o + a capacidade de adsorção eleva-se, 

e, em seguida, começa a diminuir novamente. O mesmo acontece com a variável C. As 

superfícies de resposta tridimensionais estão apresentadas na Figura 47(a-c).  

Figura 47 - Gráficos de superfície de resposta para capacidade de adsorção de Cu(II) 
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(a) Efeito da taxa de fluxo de líquido e altura do leito na adsorção de Cu(II) 



129 

300
10

200

15

20

1

25

2 100
3

q Cu(II) (mg/g)

Conc. inic. de Cu(II) (mg/L)

Fluxo da solução (mL/min)  

 (b) Efeito do fluxo e concentração inicial na adsorção de de Cu(II)  
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(c) Efeito da altura do leito e concentração inicial na adsorção de Cu(II) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como pode ser visto na Figura 47(a), altura do leito tem um efeito positivo sobre 

a capacidade de adsorção de Cu(II). O fluxo de solução tem um pequeno efeito negativo sobre 

a resposta. Baseado nos resultados acima, com o aumento da altura de leito há um aumento da 

disponibilidade de sítios ativos para a remoção de íons cobre e elevados fluxos diminuem o 

tempo de contato entre íons cobre e sítios da TMT principalmente em baixas alturas de leito.  

A Figura 47(b) ilustra o efeito do fluxo da solução e a concentração inicial de 

Cu(II) na resposta. Podemos observar que a concentração inicial tem um efeito positivo sobre 

a resposta. Com o aumento da concentração inicial há um aumento no gradiente de 

concentração e consequentemente um favorecimento na adsorção. Contudo, como o aumento 

de fluxo o tempo de contato diminui decrescendo ligeiramente o valor da resposta. A Figura 

47(c) ilustra o efeito da concentração inicial de Cu(II) e da altura de leito, bem como a 
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interação entre essas duas variáveis. Como mostrado na Figura a concentração inicial tem um 

efeito positivo na resposta e toda a faixa de valores de altura de leito. Porém o efeito positivo 

da concentração é mais pronunciado em valores de altura de leito maiores. Este resultado 

implica que com o aumento da altura de leito mais sítios são disponibilizados para a adsorção 

e elevadas concentrações geram um aumento do gradiente de concentração. Além disso, com 

o aumento do número potencial de sítios de ligação bem como do gradiente de concentração 

há um favorecimento da adsorção gerando efeito positivo na resposta. Assim, as duas 

variáveis se influenciam positivamente, o que concorda com o valor significativo do termo de 

interação BC.  

5.9.1.3 Cádmio 

Os resultados do planejamento Box-Behnken para a otimização da remoção de 

Cd(II) usando TMT como adsorvente em sistema de leito fixo são apresentados na Tabela 39.  

Tabela 39 - Fatores codificados e resultados da matriz do planejamento Box-Behnken (Continua). 

Código Fator (unid) (-) 0 (+) 

A Fluxo da solução (mL min
-1

) 1 2 3 

B Altura do Leito (cm) 5 7,5 10 

C Concentração Inicial de Cd(II)(mg L
-1

) 100 200 300 

Exp. 
Fatores Codificados Resposta 

qCd(II) A B C 

1 – – 0 16,46 

2 + – 0 10,64 

3 – + 0 19,62 

4 + + 0 14,70 

5 – 0 – 13,26 

6 + 0 – 9,98 

7 – 0 + 26,14 

8 + 0 + 21,37 

9 0 – – 7,54 

10 0 + – 15,29 

11 0 – + 20,28 

12 0 + + 24,90 

13 0 0 0 26,17 
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Tabela 39 - Fatores codificados e resultados da matriz do planejamento Box-Behnken ( Continuação) 

Exp. 
Fatores Codificados Resposta 

qCd(II)               A                      B                C 

14 0 0 0 26,07 

15 0 0 0 26,23 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os resultados da análise de variância (ANOVA) são mostrados na Tabela 40.  

Tabela 40 - Análise de variância (ANOVA) para o modelo quadrático 

Fonte Soma quadrática GL Média quadrática F P 

Regressão 593,63 9 69,96 70,23 0,000 

A 44,11 1 44,11 46,97 0,001 

B 47,91 1 47,91 51,02 0,001 

C 271,59 1 271,59 289,19 0,000 

AB 0,20 1 0,20 0,21 0,664 

AC 0,55 1 0,55 0,59 0,478 

BC 2,43 1 2,43 2,59 0,168 

A
2 

94,42 1 94,42 100,54 0,000 

B
2 

121,75 1 121,75 129,65 0,000 

C
2 

42,91 1 42,91 45,69 0,001 

Falta de ajuste 4,68 3 1,56 241,53 0,004 

Erro Puro 0,01 2 0,01   

F = MQFATOR/MQERRO; R
2
 = 0,9922, R

2
aj = 0,9780 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os resultados da mostram que o modelo é significativo dentro de 99% de 

confiança. O modelo de segunda ordem para a capacidade de adsorção de íons Cd(II) em 

termos de fatores codificados é: 

qCd = 26,15 – 2,35A + 2,45B + 5,83C – 5,06A
2
 – 5,74B

2
 – 3,41C

2                                                     
 Eq. 34 

 (±0,56)  (±0,34)  (±0,34) (±0,34) (±0,50) (±0,50) (±0,50) 

em que A, B e C são os valores codificados das variáveis estudadas, fluxo da solução sintética 

pela coluna, altura do leito e concentração inicial de Cd(II), respectivamente. Podemos 

observar que os fatores de interação AB, AC e BC não estão na equação do modelo, pois no 
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nível de confiança de 99% esses fatores são insignificantes, Tabela 40. As superfícies de 

resposta estão apresentadas na Figura 48(a-c). 

A Figura 48(a) ilustra o efeito do fluxo e altura de leito. Como pode ser visto, um 

fluxo de 3 mL min
-1

 quando a altura de leito se encontra em 5 cm e 10 cm tem um efeito 

negativo na resposta, enquanto nesse intervalo observa-se um leve aumento da capacidade de 

adsorção. O mesmo acontece quando o fluxo é de 1 mL min
-1

, na faixa de 5-7 cm de altura de 

leito observa-se um aumento da capacidade de adsorção com um leve decréscimo quando 

permanece em 10 cm de altura de leito. Com um fluxo de 1mL min
-1

 observa-se uma maior 

capacidade de adsorção do que quando ele permanece em 3mL min
-1

. Em resumo, o fluxo 

apresenta efeito negativo e a altura de leito apresenta efeito positivo e nesse intervalo de 

valores estudados as duas variáveis não se influenciam. Isso pode ser explicado devido baixos 

fluxos apesar de favorecer a adsorção por causa de um maior tempo de contato, possuem 

menores alterações na resistência do filme que envolve a partícula bem com na difusão 

intrapartícula. Fluxos mais altos provocam mais alterações, ou seja, diminuem a resistência do 

filme e propiciam maiores difusões, contudo possuem menores tempos de contato. É 

perceptível que existe uma condição ótima nessa região onde a resistência à transferência de 

massa é mínima, melhor difusão, bem como o tempo de contato é suficiente. No intervalo de 

fluxo de 1 a 2 mL min
-1

 observa-se um aumento na capacidade de adsorção na faixa de 5-7,5 

cm de altura de leito com um leve decréscimo quando passa para 10 cm de altura de leito. 

Figura 48 - Gráficos de superfície de resposta para capacidade de adsorção de Cd(II) em sistema monoelementar 
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(a) Efeito da taxa de fluxo de líquido e altura do leito na adsorção de Cd(II) 
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(b) Efeito do fluxo e concentração inicial na adsorção de de Cd(II) 
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(c) Efeito da altura do leito e concentração inicial na adsorção de Cd(II) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 48(b) apresenta o efeito do fluxo e concentração inicial na adsorção de 

cádmio. Como pode ser visto a capacidade de adsorção aumenta com o aumento da 

concentração inicial. Pode-se observar uma capacidade de adsorção maior quando o fluxo está 

em 1mL min
-1

 em relação ao fluxo de 3mL min
-1

 além de um leve aumento da capacidade 

entre a faixa de 1 -2 ml min
-1

.A Figura 48(c) ilustra o efeito das variáveis altura do leito e 

concentração inicial dos íons na capacidade de adsorção. É perceptível um aumento da 

capacidade de adsorção com o aumento da concentração inicial para todas as taxas de fluxos 

estudadas. No intervalo de altura de leito que compreende 7,5 – 10 cm observa-se uma maior 
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capacidade de adsorção, sendo que a condição ótima está nesse intervalo, uma vez que na 

altura de leito de 10 cm observa-se um leve decréscimo da capacidade de adsorção. 

5.9.1.4 Chumbo 

Os resultados do planejamento Box-Behnken para a otimização da remoção de 

Pb(II) usando talos da mamoneira como adsorvente em sistema de leito fixo são apresentados 

na Tabela 41. 

Tabela 41 - Fatores codificados e resultados da matriz do planejamento Box-Behnken ( Continua). 

Código Fator (unid) (-) 0 (+) 

A Fluxo da solução (mL min
-1

) 1 2 3 

B Altura do Leito (cm) 5 7,5 10 

C Concentração Inicial de Pb(II) (mg L
-1

) 100 200 300 

Exp. 
Fatores Codificados Resposta 

qPb(II) A B C 

1 – – 0 16,81* 

2 + – 0 8,10 

3 – + 0 16,78 

4 + + 0 10,32 

5 – 0 – 14,12 

6 + 0 – 8,78 

7 – 0 + 23,99 

8 + 0 + 19,08 

9 0 – – 8,23 

10 0 + – 12,64 

11 0 – + 18,61 

12 0 + + 24,53 

13 0 0 0 23,22 

14 0 0 0 23,21 

15 0 0 0 23,16 

*Outlier. Não incluso no modelo. 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Os resultados da análise de variância (ANOVA) são mostrados na Tabela 42. Os 

resultados mostram que o modelo é significativo dentro de 99% de confiança. 
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Tabela 42 - Análise de variância (ANOVA) para o modelo quadrático (Continua) 

Fonte Soma quadrática GL Média quadrática F P 

Regressão 518,77 6 86,46  0,000 

A 44,24 1 44,24  0,000 

B 28,65 1 28,65  0,000 

C 225,39 1 225,39  0,000 

A
2 

96,54 1 96,54  0,000 

B
2 

114,85 1 114,85  0,000 

C
2 

5,63 1 5,63  0,017 

Falta de ajuste 4,10 5 0,82  0,001 

Erro Puro 0,00 2 0,00   

F = MQFATOR/MQERRO; R
2
 = 0,9922, R

2
adj = 0,9854 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O modelo de segunda ordem para a capacidade de adsorção de íons Pb(II) em termos de 

fatores codificados é a seguinte: 

qPb = 23,20 – 2,63A + 2,12B + 5,31C – 5,40A
2
 – 5,89B

2
 – 1,31C

2
                                    Eq. 35 

 (±0,44)  (±0,30)  (±0,30) (±0,27) (±0,42) (±0,42) (±0,42) 

em que A, B e C são os valores codificados das variáveis estudadas, fluxo da solução sintética 

pela coluna, altura do leito e concentração inicial de Pb(II), respectivamente. As superfícies 

de resposta estão apresentadas na Figura 49(a-c). 

Figura 49 - Gráficos de superfície de resposta para capacidade de adsorção de Pb(II) 
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(a) Efeito da taxa de fluxo de líquido e altura do leito na adsorção de Pb(II) 
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(b) Efeito do fluxo e concentração inicial na adsorção de Pb(II) 
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(c) Efeito da altura do leito e concentração inicial na adsorção de Pb(II) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 49(a) ilustra os efeitos das variáveis fluxo da solução e altura de leito na 

adsorção de íons chumbo. Pode ser observado que fluxos menores possuem efeito positivo na 

resposta, ou seja, aumento da adsorção. O modelo apresenta uma curvatura entre os pontos 

extremos estudados. As maiores capacidades de adsorção são observadas no intervalo de 

fluxo da solução de 1-2 mL min
-1

 e altura de leito entre 7,5-10 cm e menores capacidades 

pode ser observada em elevado fluxos e menores alturas de leito. 

A Figura 49(b) ilustra os efeitos das variáveis, fluxo da solução e concentração 

inicial na adsorção de íons chumbo. Como pode ser visto a concentração inicial tem um efeito 

positivo na resposta, pois para qualquer taxa de fluxo sempre ocorre um aumento da 

capacidade de adsorção quando a concentração inicial aumenta. Isso pode ser explicado pelo 

gradiente de concentração, quanto maior a concentração maior o gradiente de concentração e 
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maior a difusão dos íons pelo adsorvente. Um aumento da taxa de fluxo tem um efeito 

negativo na resposta, ou seja, ocorre um decréscimo na capacidade de adsorção, enquanto em 

baixas taxas de fluxo ocorre uma melhor adsorção devido a um maior tempo de contato entre 

o adsorvato e adsorvente. Contudo, nem sempre um menor fluxo (maior tempo de contato) 

tem como resultado uma maior capacidade de adsorção, pois fatores difusionais sempre estão 

envolvidos no processo e esses fatores estão relacionados com o tipo de adsorvente utilizado 

bem como propriedades do adsorvato. 

A Figura 49(c) ilustra o efeito das variáveis altura do leito e concentração inicial 

dos íons na capacidade de adsorção. A concentração inicial afeta positivamente a resposta, 

pois para qualquer altura de leito, um aumento da concentração de íons (aumento do gradiente 

de concentração) leva a um aumento da capacidade de adsorção.  

Analisando o perfil da superfície de resposta em relação a atura do leito, pode ser 

observado que ocorre um aumento da capacidade de adsorção com o aumento da altura do 

leito, decrescendo quando a altura do leito chega a 10 cm. No intervalo de 7,5 -10 cm ocorre 

um máximo, onde esta é a condição ótima gerada(para essas duas variáveis levando em conta 

que o fluxo está fixo no ponto central), ou seja, nesse ponto a capacidade de adsorção é 

máxima no intervalo estudado. Vale ressaltar que existe uma tendência no aumento da 

capacidade de adsorção, ou melhor, é esperado pelo perfil da superfície de resposta que um 

aumento da concentração inicial provocaria um aumento da capacidade de adsorção. 

5.10 Desejabilidade 

Todas as superfícies de resposta mostraram que os dados seguem uma tendência 

quadrática com um máximo definido. Esse máximo foi obtido numericamente através da 

aplicação do algoritmo de desejabilidade composta. A desejabilidade composta é mais 

utilizada quando se deseja otimizar mais de uma resposta num mesmo sistema, onde podem 

ser definidos pesos diferentes para cada resposta com base na importância de cada uma no 

sistema em estudo. Neste caso como há apenas uma resposta, q, utilizamos o algoritmo para 

obter mais facilmente o valor do máximo de cada superfície de resposta obtida. A condição 

ótima predita pelo modelo quadrático é apresentada na Figura 50. A análise dos valores 

ótimos para os parâmetros investigados foi realizada pela metodologia de otimização 

simultânea, empregando-se a função de desejabilidade.  

A Tabela 43 apresenta a condição ótima para a adsorção dos íons níquel, cobre, 

cádmio e chumbo. 
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Figura 50 - Condição ótima predita pelo modelo quadrático 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Tabela 43 - Condição ótima para a adsorção dos íons níquel, cobre, cádmio e chumbo 

 Fluxo( mL min
-1

) Altura de Leito 

(cm) 

Concentração 

inicial( mg L
-1

) 

Resposta( mg g
-1

) 

Ni(II) 1,73 7,73 256,4 28,62 

Cu(II) 1,00 10 245,5 34,63 

Cd(II) 1,75 7,88 285,9 29,12 

Pb(II) 1,75 7,96 300 27,71 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A condição ótima predita pelo modelo, Figura 50, apresenta o efeito de cada fator 

(colunas) nas respostas e a desejabilidade composta (linhas). As linhas verticais vermelhas no 

gráfico representam os valores atuais dos fatores, expressos em números vermelhos no topo 

das colunas. A linha horizontal e número em azul representam a resposta calculada pelo 

modelo para a combinação de níveis de cada fator apresentada. A desejabilidade composta, d, 

é um fator para expressar o quão próximo do valor-alvo é a resposta prevista. A ferramenta de 

otimização foi utilizada fixando um valor-alvo de 40,00 mg g
-1

. Este valor é arbitrário, só 
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afeta o quão próximo o valor de ―d‖ será da unidade, permanecendo as condições 

experimentais ótimas as mesmas.  

5.11 Verificação dos Experimentos 

A fim de confirmar a adequação dos modelos gerados, um conjunto de 

experimentos foi realizado em quatro condições aleatórias que não foram utilizadas nos 

experimentos Box-Behnken, Tabela 44. A Tabela 45 apresenta o erro relativo. 

Tabela 44 - Resultados dos experimentos de verificação dos modelos propostos  

Exp. A B C qNi qCu qCd qPb 

O P O P O P O P 

1 3,00 10 300 13,57 13,70 17,53 17,25 17,56 17,87 14,97 15,30 

2 3,00 7,5 200 18,15 18,46 14,98 15,25 18,52 18,74 15,04 15,17 

3 2,00 7,5 100 17,39 17,14 7,86 7,78 17,12 16,91 16,37 16,58 

4 1,00 5 100 5,79 5,72 2,30 2,27 5,85 6,01 5,65 5,70 

5 1,73 7,73 256,40 29,11 28,62 - - - - - - 

6 1,00 10 245,45 - - 33,92 34,63 - - - - 

7 1,79 8,03 293,93 - - - - 29,16 29,12 - - 

8 1,75 7,96 300 - - - - - - 27,32 27,71 

A: Fluxo(mL min
-1

); B: Altura de Leito(cm); C: Co(mg L
-1

); O= Observado; P = Predito pelo modelo; 5: 

Condição ótima predita para níquel; 6: condição ótima predita para cobre;7: condição ótima predita para cádmio; 

8: condição ótima predita para chumbo 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Tabela 45 - Erro relativo entre os valores observados e preditos   

Exp. qNi(%erro) qCu(%erro) qCd(%erro) qPb(%erro) 

1 0,95 1,62 1,73 2,16 

2 1,68 1,77 1,17 0,86 

3 1,46 1,02 1,24 1,27 

4 1,22 2,20 1,32 0,88 

5 1,71 - - - 

6 - 2,05 - - 

7 - - 0,14 - 

8 - - - 1,41 

5: Condição ótima predita para níquel; 6: condição ótima predita para cobre; 7: condição ótima predita para 

cádmio; 

8: condição ótima predita para chumbo 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A porcentagem do erro entre os valores experimentais e previstos estava no 

intervalo de 0,88 - 2,20%, indicando que os modelos propostos são adequados para a previsão 

de valores experimentais no intervalo das variáveis estudadas, Tabela 45.  

A fim de confirmar essa capacidade de adsorção estimada pelo modelo gerado, 

experimentos de adsorção com efluentes sintéticos foram conduzidos e como resposta foi 

obtido valores de 29,11; 33,92; 29,16 e 27,32 mg g
-1

 para os íons níquel, cobre, cádmio e 

chumbo, respectivamente. Esses valores são bem próximos aos estimados pelos modelos para 

esses íons metálicos, o que confirma a validade dos modelos. 

5.12 Curvas de ruptura na condição otimizada 

Após as otimizações através do ajuste pelos modelos quadráticos foram obtidas 

curvas de ruptura, Figura 51, e os parâmetros tx (tempo para o estabelecimento da ZAP), tf 

(tempo necessário para formação inicial da ZAP), tδ (tempo necessário para mover a ZAP na 

coluna), F (capacidade fracional do adsorvente), δ(comprimento da ZAP) e o percentual de 

saturação da coluna foram calculados, Tabela 46. 

A Tabela 46 apresenta os valores dos volumes de ruptura e exaustão bem como os 

parâmetros tx, tδ, tf, f, δ e a porcentagem de saturação da coluna, cujo esses foram obtidos a 

partir das curvas de ruptura da Figura 51 para todos os íons estudados. Podemos observar 

pelos resultados que o tempo total para o estabelecimento da zona de adsorção primária (tx) 

foi máxima para o cobre, e mínima para o níquel. O tempo necessário para movimentar a zona 

de adsorção ao longo da coluna (tδ) encontra-se entre 32,4-70 min. O tempo para formação da 

zona de adsorção primária (tf) situa-se entre 26 - 60,9 min.  

Tabela 46 - Parâmetros tx, tf, tδ, F, δ e o percentual de saturação da coluna para um sistema monoelementar. 

Íon 

 

Parâmetros 

Vx 

(mL) 

Vb 

(mL) 

tx (min) tδ (min) tf (min) F δ (cm) % 

SAT 

Cd(II) 182,0 126,0 105,2 32,4 26,4 0,184 3,2 66,5 

Cu(II) 322,0 252,0 322,0 70,0 61,4 0,123 2,7 76,4 

Ni(II) 179,9 124,6 102,8 31,6 25,8 0,184 3,2 66,6 

Pb(II) 189,0 112,0 108,0 44,0 

32,5 0,262 4,6 57,2 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 51 - Curva de ruptura dos íons metálicos utilizando TMT em sistema monoelementar. 

  

  

Fonte: Elaborada pelo autor 

A capacidade fracional da coluna (f), na zona de adsorção no momento do ponto 
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Cu(II)> Cd(II) > Ni(II)> Pb(II). Sousa et al., 2011 utilizando fibras de coco para remoção de 

Ni(II), Cu(II), Cd(II) , Zn(II) e Pb(II) em sistema monoelementar reportou que a porcentagem 

de saturação seguiu a ordem Ni(II)> Pb(II) >Cu(II)> Zn(II) > Cd(II). Enquanto Moreira et al., 
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Ni(II)> Cu(II). A Tabela 47 apresenta os parâmetros calculados por regressão não linear do 

modelo de Thomas.  

Tabela 47 - Parâmetros do modelo de Thomas 

 qexperimental(mg g
-1

) qteórico 

(mg g
-1

) 

kTh 

(L.(mg min)
-1

) 

R
2
 SQE 

Ni(II) 29,11 32,24 6,72x10
-4

 0,9862 0,012 

Cu(II) 33,92 36,16 3,20x10
-4

 0,9994 3,08x10
-12

 

Cd(II) 29,16 32,22 6,10x10
-4

 0,9971 0,017 

Pb(II) 27,32 31,29 3,96x10
-4

 0,9980 2,37x10
-7

 

Cu(II) Efluente real 32,42 33,94 2,30x10
-4

 0,9899 0,470 

Fonte: elaborada pelo autor 

Pode se observar que os dados experimentais são bem aplicados ao modelo de 

Thomas, corroborado pelos elevados coeficientes de determinação e pequenos erros. Isso é 

demostrado pelas proximidades das capacidades de adsorção máxima teórica e experimental. 

É importante salientar que este modelo apresenta algumas restrições, ou seja, ele é satisfatório 

para processos de adsorção onde as difusões externas e internas não são a etapa limitante do 

processo.  

5.13 Experimento com efluente real 

Para confirmar a potencialidade dos talos de mamoneira como adsorvente, uma 

amostra de efluente real foi percolada na coluna sob as condições ótimas encontradas neste 

trabalho, Figura 52. Vale ressaltar que a utilização de sistema monoelementar para estudo de 

coluna se deu devido a crescente demanda de soluções para tratamento de efluentes do setor 

galvanoplástico da região do Cariri-Ce, em que um dos principais elementos de seus efluentes 

é de íons cobre. 

As características originais do efluente industrial provenientes do setor 

galvanoplástico (Juazeiro do Norte, CE, Brasil), são CoCu(30.000 mg L), SO4
2-

(46.500 mg L
-

1
), Cl

-
(234 mg L

-1
) e pH 1,4. Este efluente foi diluído e o seu pH tamponado para 5,5 para 

aproximação das condições ótimas de adsorção. O valor da capacidade de adsorção (32,42 mg 

g
-1

) encontrado para o efluente real foi somente 1,5 mg g
-1

 menor do que o valor encontrado 

para o efluente sintético, 33,92 mg g
-1

. Os parâmetros tx (tempo para o estabelecimento da 

ZAP), tf (tempo necessário para formação inicial da ZAP), tδ (tempo necessário para mover a 

ZAP na coluna), f(capacidade fracional do adsorvente), δ(comprimento da ZAP) e o 

percentual de saturação da coluna foram calculados e são apresentados na Tabela 48. 
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Figura 52 - Curva de ruptura dos íons Cu(II) utilizando TMT com efluente real. Condições: concentração inicial: 

248,8 mg L
-1

 pH: 5,5; altura do leito: 10 cm, Fluxo: 1mL min
-1

 temperatura (28±2ºC); Volume coletado pós 

coluna:340 mL. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 48 - Parâmetros tx, tf, tδ, f, δ e o percentual de saturação da coluna para um sistema monoelementar. 

Íon Parâmetros 

  

Vx (mL) Vb (mL) tx (min) tδ (min) tf (min) f δ (cm) % SAT 

        
Cu(II) 316,0 220,0 316,0 96,0 78,6 0,2 4,0 66,9 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Para consolidação dos materiais lignocelulósicos como eficientes adsorventes, 

uma estimativa de altura de leito para dimensionamento em escala real foi feita com base nas 

características do sólido e dados experimentais de coluna (seções anteriores). Para esse 

dimensionamento, os parâmetros operacionais carga hidráulica, H (L.(h.m
2
)
-1

), porosidade do 

leito e tempo de serviço desejado devem ser conhecidos ou estimados. A carga hidráulica 

calculada a partir dos dados experimentais foi de 764,33 L.(h.m
2
)
-1

, a porosidade do leito foi 

de 0,81 e o tempo de serviço desejado escolhido foi 30 dias. A seguinte equação possibilita 

esse dimensionamento (COONEY, 1999). 
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Em que qo é a capacidade máxima de Langmuir e Co a concentração inicial da solução (248,8 

mg L
-1

). 

Para um tratamento de uma solução com concentração de íons cobre de 248, 8 mg 

L
-1

, com tempo de serviço de 30 dias seria necessário uma coluna de 10,47 m com um 

diâmetro de 1,33 metros para tratamento de 20000 L dia
-1

. O diametro pode ser conhecido 

pelo calculo da área ( (π/4).D
2
). 

5.14 Regeneração e reuso do adsorvente TMT em leito fixo 

Duas características importantes para a aplicação futura de adsorventes em escala 

industrial são suas propriedades de regeneração e de reutilização, devido às múltiplas 

reutilizações do adsorvente reduzir significativamente o custo do processo. Assim sendo, 

cinco ciclos de adsorção-dessorção-regeneração foram realizados sob as condições ótimas 

encontradas para cada íon metálico, Figuras 53 e 54.  

Figura 53 - Ciclos de reuso de TMT em sistema de leito fixo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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possui capacidade de adsorção ligeiramente próxima da inicial indicando que o eluente e sua 

concentração não afetam os sítios de adsorção, sendo, portanto eficaz na dessorção dos íons. 

O ácido clorídrico apresentou eficiência máxima de dessorção no primeiro ciclo, 

diminuindo levemente no transcorrer dos ciclos, Figura 54. A eluição dos íons metálicos se dá 

a partir da substituição dos mesmos por íons hidrogênio provenientes do ácido. No presente 

estudo, os íons níquel e cobre foram os que obtiveram menores percentuais de dessorção.  

De acordo com He e Chen 2014 isso pode ser devido às suas maiores energias de 

ligação com sítios de adsorção contendo átomos de oxigênio, tornando difícil sua dessorção, 

Tabela 49. 

Figura 54 - Percentual de remoção dos íons metálicos dessorvidos do adsorvente TMT 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 49 - Atribuição de energia de ligação por XPS para diferentes íons de metais tóxicos 

Íons metálicos Energia de Ligação (eV) Espécie metálica 

Ni 855,3 -O-Ni-O- 

Cu 933 -O-Cu-O- 

Cd 404,57 -O-Cd-O- 

Pb 137 -O-Pb-O- 

Fonte: He e Chen 2014 

Os resultados de capacidade de adsorção obtidos com os talos de mamona na 
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diferentes adsorventes (Tabela 50). Em comparação com estes adsorventes de baixo custo, os 

talos de mamoneira mostram capacidade de adsorção mais elevada e tem como vantagem sua 

reutilização. 

Tabela 50 - Comparação da capacidade de adsorção de íons metálicos utilizando diversos adsorventes em leito 

fixo (coluna).  

Adsorvente 

Q (mg g-1) 

pH Co F M(g)/ H(cm) Ciclos Referência 

Cu(II) Pb(II) Ni(II) Cd(II) 

Talos de 

mamoneira 

33,92    5,5 245,5 1 1,95/10 5 Este trabalho 

Talos de 

mamoneira 

 27,32   5,5 300,0 1,75 1,48/7,96 5 Este trabalho 

Talos de 

mamoneira 

  29,4  5,5 256,4 1,73 1,25/7,73 5 Este trabalho 

Talos de 

mamoneira 

   29,12 5,5 285,9 1,75 1,39/7,88 5 Este trabalho 

Casca de coco 

verde 

41,36 54,62 16,34 37,78 5,0 100 2 -/10 1 Sousa et al., 

2010 

Carvão ativado 49,3 - - - - 37 2 12g/20  - Monser & 

Adhoum, 2002 

Pó de 

Aspergillus 

niger   

- - 1.08 - 5-7 10 3 4,7/24.5  1 Kapoor & 

Viraraghavan, 

1998 

Chitosana-8-

hidroxiquinolina 

7.96 - 9.97 - 5.0 1000 1-2 120g/30 1 Barros et al., 

2008 

Casca de 

caranguejo 

52.07 - - - 6.0 - - -/25 - Vijayaraghavan 

et al., 2005 

Zeolita-Oxido 

de manganês 

8,39 - - 71,06 5,0 80-

318,78 

7,69 15g/15 - Han et al., 

2006 

C. Coco NaOH 32,32  10,86  5-6 200 200 402 /100 1 Raulino et al., 

2011 

Esqueletos 

Calcários 

- 38,46  26,45 - 200 20 40g - Lim e Aris 

2014 
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Tabela 50 - Comparação da capacidade de adsorção de íons metálicos utilizando diversos adsorventes em leito 

fixo (coluna). (Continuação). 

Adsorvente 

Q (mg g-1) 

pH 

Co 

 

F 

 

M(g)/ H(cm) Ciclos Referência 

Cu(II) Pb(II) Ni(II) Cd(II) 

Membrana 

(Penicillium) 

10,69 -  - - 50 4 2,77/6,00 10 Xia et al., 2013 

Sargassum sp. 7,83 -  - - 132,18 6 5,77 - BORBA et al., 

2008 

Palha de arroz 1,98 -  - - 14,82 3,6 4,24 - HAN et al., 

2006 

Quitosana -

bentonita 

22,27 -  - - 500 0,2 15 - Futalan et al., 

2011 

Glucomanan 14,1 -  - - 50 5 - 3 Luo et al., 

2011 

Resíduo de lodo 7,9    - 500 10 35 - Luo et al., 

2011 

Células de 

microalga 

   38,4 - 7,5 5 18 - Chen et al., 

2014 

Residuos de chá 48.00 - - 65.00 5-6 100 20 -/10 - Amarasinghe, 

& Williams, 

2007 

Co (mg L-1)= concentração inicial; F(ml min-1)= Fluxo da solução; M(g) = Massa do adsorvente; H(cm)= Altura do leito  

Fonte: Elaborada pelo autor 

5.15 Valorização do adsorvente  

Um dos grandes desafios para a implantação dos adsorventes lignocelulósicos no 

tratamento de efluentes são suas baixas capacidades de adsorção in natura, além da coloração 

dos efluentes a partir da dissolução de seus pigmentos naturais. Muitos adsorventes 

lignocelulósicos já foram avaliados como adsorventes, sendo estes modificados ou não. A 

partir das capacidades de adsorção dos três materiais estudados nesse trabalho, foi possível 

observar que um simples tratamento alcalino pode elevar suas capacidades de adsorção. Uma 

das maiores qualidades de um adsorvente lignocelulósico é sua biodegradabilidade. Após sua 

exaustão como adsorvente, esse material pode ser utilizado para inúmeros fins. Como por 



148 

exemplo, nas biorefinarias, como compósitos, como energia paras as fábricas ou ainda como 

fertilizantes. Tomando este último como exemplo, e sabendo que alguns metais são 

considerados micronutrientes, os adsorventes depois de esgotado a vida útil podem ser 

utilizados como fertilizantes como experiências realizadas com aguapés contaminados que 

foram efetuadas com sucesso na produção de cana-de-açúcar na usina de álcool e açúcar de 

Leão da Utinga, em Alagoas (SCHNEIDE, 1992). 

Neste contexto, fibras de tururi e buriti, por exemplo, após o uso como 

adsorventes poderiam ser reaproveitadas como pisos ecológicos. Oliveira (2014) utilizou as 

fibras de tururi juntamente com resina de mamona para fabricação de pisos sustentáveis 

(Figura 55). Os resíduos dos talos de mamona poderiam ser utilizados na produção de 

briquetes para alimentação de caldeiras a vapor e fornos. Se por acaso houver traços de metais 

nas cinzas, essas podem ser utilizadas para a fabricação de cimento. 

Figura 55 – Configurações do piso para fibras de tururi: Tijolinho (a), Espinha de Peixe (b) e Quadrado (c) 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2014. 

Adicionalmente, estudos de calcinação do adsorvente carregado com cobre mostraram a 

possibilidade de se obter um concentrado com mais de 70% de cobre na forma de CuO. O alto 

teor obtido demonstra a viabilidade de se obter um concentrado de cobre de grau metalúrgico 

a partir da queima do biomaterial. Entretanto, as implicações ambientais desse processo de 

recuperação devem, ainda, ser melhor investigadas. Outra tentativa é a utilização como 

catalisador.  
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6 CONCLUSÃO 

A adsorção mais eficaz dos íons estudados a partir de soluções aquosas foi para as 

fibras de tururi modificadas com 7% de hidróxido de sódio e 15% para as fibras de buriti e 

talos da mamoneira, indicando que existe um máximo de solução a ser utilizada. Com a 

técnica de Raio-X foi possível observar que as fibras de tururi e buriti apresentaram celulose 

tipo I após tratamento alcalino, enquanto os talos de mamoneira apresentaram celulose tipo II. 

Os espectros de Infravermelho mostraram quais os grupos de superfície (hidroxila, carboxila) 

são responsáveis pela adsorção dos íons nas fibras e a análise por Fluorescência de Raios-X 

confirmou a adsorção dos metais pelos materiais, uma vez que os íons metálicos adsorvidos 

não foram encontrados nos adsorventes originais. Os resultados do planejamento experimental 

mostraram que os fatores estudados (massa, pH, taxa de agitação e concentração inicial) 

influenciaram a adsorção de cada íon metálico de maneira diferente. A cinética de adsorção 

em geral indicou que o equilíbrio de adsorção multielementar foi alcançado de maneira 

rápida, não ultrapassando os 30 minutos. Os dados experimentais ajustam-se ao modelo 

cinético de pseudo-segunda ordem indicando que a reação química também é uma etapa na 

adsorção dos íons nos adsorventes estudados. A análise das isotérmicas não lineares mostrou 

que os dados experimentais são melhor descritos pela isoterma de Sips, indicando uma 

superfície heterogênea. 

A remoção dos íons metálicos pode ser eficientemente realizada em colunas de  

leito fixo. Após a saturação dos talos de mamoneira, os íons metálicos podem ser recuperados 

e o adsorvente regenerado por eluição com solução ácida (0,1 mol L
-1

 de HCl). Cinco ciclos 

de sorção/dessorção foram realizados com esse adsorvente verificando-se uma irrelevante 

perda na capacidade de sorção e degradação física. O adsorvente talo de mamoneira mostrou-

se eficiente no tratamento de efluentes do setor galvanoplástico. Os adsorventes estudados são 

favoráveis para aplicações industriais no que concerne tratamento de águas residuais de íons 

metálicos tóxicos. 
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APÊNDICE A- GRÁFICOS DA CINÉTICA DE ADSORÇÃO LINEARIZADA 

CONFORME O MODELO DE PSEUDO-PRIMEIRA ORDEM DOS ÍONS Ni(a), Cu(b), 

Cd(c) E Pb(d) NAS FIBRAS DE TURURI 
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APÊNDICE B – GRÁFICA DA CINÉTICA DE ADSORÇÃO LINEARIZADA 

CONFORME O MODELO DE PSEUDO-SEGUNDA ORDEM DOS ÍONS Ni(a), Cu(b), 

Cd(c) E Pb(d)  NAS FIBRAS DE TURURI, 
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APÊNDICE C- – GRÁFICOS DA CINÉTICA DE ADSORÇÃO LINEARIZADA 

CONFORME O MODELO DE PSEUDO-PRIMEIRA ORDEM ORDEM DOS ÍONS Ni(a), 

Cu(b), Cd(c) E Pb(d) NAS FIBRAS DE BURITI. 
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APÊNDICE D- – GRÁFICOS DA CINÉTICA DE ADSORÇÃO LINEARIZADA 

CONFORME O MODELO DE PSEUDO-SEGUNDA ORDEM ORDEM DOS ÍONS Ni(a), 

Cu(b), Cd(c) E Pb(d) NAS FIBRAS DE BURITI. 
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APÊNDICE E GRÁFICOS DA CINÉTICA DE ADSORÇÃO LINEARIZADA 

CONFORME O MODELO DE PSEUDO-PRIMEIRA ORDEM DOS ÍONS Ni(a), Cu(b), 

Cd(c) E Pb(d) NOS TALOSS DE MAMONEIRA. 
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APÊNDICE F- GRÁFICOS DA CINÉTICA DE ADSORÇÃO LINEARIZADA 

CONFORME O MODELO DE PSEUDO-SEGUNDA ORDEM DOS ÍONS Ni(a), Cu(b), 

Cd(c) E Pb(d) NOS TALOS DE MAMONEIRA. 
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APÊNDICE G - GRÁFICOS DA CINÉTICA DE ADSORÇÃO LINEARIZADA 

CONFORME O MODELO DE DIFUSÃO INTRAPARTICULA DE WEBBER MORRIS 

DOS ÍONS Ni(a), Cu(b), Cd(c) E Pb(d) NAS FIBRAS DE TURURI. 
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APÊNDICE H – GRÁFICOS DA CINÉTICA DE ADSORÇÃO LINEARIZADA 

CONFORME O MODELO DE DIFUSÃO INTRAPARTICULA DE WEBBER MORRIS 

DOS ÍONS Ni(a), Cu(b), Cd(c) E Pb(d) NAS FIBRAS DE BURITI. 
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APÊNDICE I – GRÁFICOS DA CINÉTICA DE ADSORÇÃO LINEARIZADA 

CONFORME O MODELO DE DIFUSÃO INTRAPARTICULA DE WEBBER MORRIS 

DOS ÍONS Ni(a), Cu(b), Cd(c) E Pb(d) NOS TALOS DE MAMONEIRA. 
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APÊNDICE J – GRÁFICO DA CINÉTICA DE ADSORÇÃO CONFORME MODELO DE 

BOYD, RELATIVO À DIFUSÃO, DOS ÍONS Ni(a), Cu(b), Cd(c) E Pb(d) NAS FIBRAS 

DE TURURI. 
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APÊNDICE K – GRÁFICO DA CINÉTICA DE ADSORÇÃO CONFORME MODELO DE 

BOYD, RELATIVO À DIFUSÃO, DOS ÍONS Ni(a), Cu(b), Cd(c) E Pb(d)  NAS FIBRAS 

DE BURITI 
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APÊNDICE L – GRÁFICO DA CINÉTICA DE ADSORÇÃO CONFORME MODELO DE 

BOYD, RELATIVO À DIFUSÃO, DOS ÍONS Ni(a), Cu(b), Cd(c) E Pb(d)  NOS TALOS 

DE MAMONEIRA 
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