
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

RAQUEL STUDART DE FARIAS LESSA 

REMOÇÃO DE CORANTES AZOS ANIÔNICOS POR ADSORÇÃO EM SÍLICA 

GEL FUNCIONALIZADA COM 3-AMINOPROPILTRIETOXISILANO 

FORTALEZA 

2018 



 

RAQUEL STUDART DE FARIAS LESSA 

REMOÇÃO DE CORANTES AZOS ANIÔNICOS POR ADSORÇÃO EM SÍLICA GEL 

FUNCIONALIZADA COM 3-AMINOPROPILTRIETOXISILANO 

Tese submetida à Coordenação do Curso de Pós-

Graduação em Engenharia Civil, da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial para obtenção 

do grau de Doutora em Engenharia Civil. Área de 

concentração: Saneamento Ambiental. 

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Stefanutti  

Coorientador: Dr. Hugo Leonardo de Brito Buarque 

FORTALEZA 

2018



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca Universitária 
 

Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a) 
 

 
L632r        Lessa, Raquel Studart de Farias. 

Remoção de corantes azos aniônicos por adsorção em sílica gel funcionalizada com 3- 
aminopropiltrietoxisilano / Raquel Studart de Farias Lessa. – 2018. 

152 f. : il. color. 
 

Tese (doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Civil: Saneamento Ambiental, Fortaleza, 2018. 

Orientação: Prof. Dr. Ronaldo Stefanutti. 
Coorientação: Prof. Dr. Hugo Leonardo de Brito Buarque. 

1. Adsorção. 2. Azocorantes. 3. Sílica Gel. 4. 3-aminopropiltrietoxisilano. I. Título.  
CDD 628 

 



 

 

 

RAQUEL STUDART DE FARIAS LESSA 

 

 

 

REMOÇÃO DE CORANTES AZOS ANIÔNICOS POR ADSORÇÃO EM SÍLICA GEL 

FUNCIONALIZADA COM 3-AMINOPROPILTRIETOXISILANO 

 

 

 

Tese submetida à Coordenação do Curso de Pós-

Graduação em Engenharia Civil, da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial para obtenção 

do grau de Doutora em Engenharia Civil. Área de 

concentração: Saneamento Ambiental. 

Aprovada em: 26/03/2018 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dr. Ronaldo Stefanutti (orientador) 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

Dr. Hugo Leonardo de Brito Buarque (coorientador) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará– IFCE 

 

Dr. Francisco Suetônio Bastos Mota  

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

Dr. Ivanildo José da Silva Junior 

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

Dr. Ari Clecius Alves de Lima 

Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará, NUTEC  



 

À minha família.



AGRADECIMENTOS 

Ao professor Dr. Ronaldo Stefanutti pelos incentivos, disposição em me ajudar e 

confiança ao longo de todo este trabalho. 

Ao professor Dr. Hugo Buarque pelos incentivos, ensinamentos e orientação. 

Ao Dr. Suetônio, Dr. Ivanildo, Dr. Ari Clecius por aceitarem participar da banca. 

Aos colegas de doutorado e amigas: Geisa, Lívia, Laiz e Patrícia. 

Aos alunos de IC Perola, Jessyca, Geovana, Laryssa, Giselle, Yandra, Thais, Thalita, 

Lisiane, Rafael, Mayara, Ana, Brenda, Diego e Leticia pela ajuda indispensável nos 

experimentos. 

As Indústrias Têxtil e Alimentícia que, gentilmente, cederam seus efluentes para 

colaborar com a pesquisa.  

Aos amigos de trabalho Thiago Jucá e Francisco Roberto.  

Aos professores do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental pelo 

conhecimento transmitido. 

Ao Michael Lessa pelos incentivos e companheirismo. 

Aos meus pais pelo carinho e presença constante durante toda a minha vida. 

  



 

 

 

“É possível imaginar um mundo sem cor? ” 

(Ângelo da Cunha Pinto) 



RESUMO 

 

Este estudo investiga o uso potencial de uma sílica gel modificada com o silanizante 3-

aminopropiltrietoxisilano como adsorvente para a remoção e possível recuperação dos corantes: 

amaranto, ponceau 4r, vermelho ácido 17 e azul de hidroxinaftol, a partir de soluções aquosas 

sintéticas e efluentes industriais aquosos. Estes corantes são azos aniônicos com a mesma 

estrutura molecular cromófora. Inicialmente, foram validados e desenvolvidos métodos 

espectrofotométricos de absorção molecular na região do visível, confiáveis e de baixo custo, 

para quantificação dos corantes azos em meio aquoso, oriundos de ensaios adsortivos. Tampões 

e sequestrantes de cátions foram usados como soluções estabilizadoras nos métodos. Eles foram 

validados para concentrações dos analitos (corantes) na faixa de 5 a 60 mg.L-1. Uma sílica gel 

cromatográfica comercial foi modificada com o silanizante seguindo procedimento da 

literatura. Espectros de infravermelho médio foram determinados para confirmação da 

modificação da sílica gel. Também foram determinados e avaliados o efeito do pH, do tempo 

de contato e da temperatura para o adsorvente preparado com cada um dos quatro corantes. Os 

testes de remoção adsortiva dos corantes (cinética e equilíbrio) foram realizados em ensaios 

monocomponentes em fase aquosa e em batelada. As curvas cinéticas de adsorção obtidas 

foram ajustadas a modelos de pseudoprimeira e pseudosegunda ordem. As isotermas de 

equilíbrio determinadas também foram ajustadas, utilizando-se os modelos de Langmuir e de 

Freundlich. As diferenças de comportamento da adsorção dos quatro corantes com a sílica gel 

funcionalizada também foram avaliadas, verificando-se a influência dos grupos auxocromos, 

que diferenciam esses corantes, no processo adsortivo. Além disso, a dessorção dos corantes 

foi estudada com as soluções de NaOH, KOH, Na2CO3 na concentração de 0,025 mol.L-1 e 

NaHCO3 de 0,1 mol L-1. Ainda, para verificar a eficiência do adsorvente em casos reais, foram 

coletadas duas amostras de efluentes industriais: uma de indústria têxtil e outra de indústria de 

alimentos, as quais utilizam corantes azos em seus processos produtivos. Os métodos 

desenvolvidos e validados se mostraram eficientes na quantificação dos corantes. O pH ácido 

foi o mais favorável para a adsorção dos corantes avaliados na sílica aminofuncionalizada. Uma 

maior capacidade de adsorção foi obtida a 25 °C. Os melhores modelos obtidos foram os 

modelos de pseudosegunda ordem e de Langmuir para cinética e equilíbrio, respectivamente. 

O tempo para atingir o equilíbrio foi em torno de 6 horas para todos os corantes. De acordo com 

o modelo de Langmuir, a capacidade máxima de adsorção dos corantes no adsorvente avaliado 

obedece as seguinte ordem: AR17 < P4R < AR27 < AHN, que mostra que o processo de 

adsorção é uma alternativa promissora para a remoção de corantes azos em meio aquoso. O 

corante que mais adsorveu foi o azul de hidroxinaftol muito provavelmente por possuir um 

grupo auxocromo a mais do que os outros corantes. As soluções de NaOH e KOH foram os 

melhores agentes de dessorção para remover os corantes adsorvidos na temperatura de 60 °C. 

A sílica modificada conseguiu remover eficientemente cor de efluentes industriais reais, 

obtendo remoções de cor, em média, de 81 % e 54 % para águas residuárias de indústria têxtil 

e de alimentos, respectivamente. 

 

Palavras-Chave: Adsorção, Azocorantes, Sílica Gel, 3-aminopropiltrietoxisilano. 

 



ABSTRACT 

 

The study investigates the potential use of a silica gel modified with the 3-

aminopropyltriethoxysilane silanizer as adsorbent for the removal and possible recovery of 

the dyes: amaranth, ponceau 4r, acid red 17 and hydroxynaphtol blue, from synthetic aqueous 

solutions and industrial effluents aqueous solutions. These dyes are anionic azides with the 

same molecular structure chromophore. Initially, reliable and low cost spectrophotometric 

molecular absorption spectrophotometric methods were developed and validadet for the 

quantification of aqueous dyes in aqueous media from adsorbent assays. Buffers and cation 

sequestrants were used as stabilizing solutions in the methods. They were validated for 

concentrations of analytes (dyes) in the range of 5 to 60 mg.L-1. A commercial 

chromatographic silica gel was modified with the silanizing agent according to the literature 

procedure. Medium infrared spectra were determined to confirm the modification of the silica 

gel. The effect of the pH, the contact time and the temperature for the adsorbent prepared with 

each of the four dyes were also determined and evaluated. The adsorptive dye removal tests 

(kinetics and equilibrium) were performed in aqueous and batch phase monocomponent 

assays. The adsorption kinetic curves obtained were adjusted to pseudo first and second order 

models. The determined equilibrium isotherms were also adjusted using the Langmuir and 

Freundlich models. Differences in the adsorption behavior of the four dyes with the 

functionalized silica gel were also evaluated, and the influence of the auxochromic groups, 

which differentiate these dyes, was verified in the adsorption process. In addition, the 

desorption of the dyes was studied with solutions of NaOH, KOH, Na2CO3 in the 

concentration of 0.025 mol.L-1 and NaHCO3 of 0.1 mol L-1. Also, to verify the efficiency of 

the adsorbent in real cases, two samples of industrial effluents were collected: one from the 

textile industry and another from the food industry, which use azide dyes in their production 

processes. The methods developed and validated proved to be efficient in the quantification 

of dyes. The acid pH was the most favorable for the adsorption of the dyes evaluated on the 

aminofunctionalized silica. Higher adsorption capacity was obtained at 25 °C. The best 

models obtained were the pseudo-second order and Langmuir models for kinetics and 

equilibrium, respectively. The time to reach equilibrium was around 6 hours for all dyes. 

According to the Langmuir model, the maximum adsorption capacity of the dyes in the 

evaluated adsorbent follows the following order: AR17 < P4R < AR27 < AHN, which shows 

that the adsorption process is a promising alternative for the removal of azo dyes in media 

aqueous. The dye that most adsorbed was hydroxynaphtol blue most likely because it has one 

more auxochrome group than the other dyes. The solutions of NaOH and KOH were the best 

desorption agents to remove the adsorbed dyes at the temperature of 60 °C. Modified silica 

was able to efficiently remove color from actual industrial effluents, obtaining on average 

81 % and 54 % color removals for wastewater from the textile and food industries, 

respectively. 

 

 

Keywords: Adsorption, Azo dyes, Silica gel, 3-aminopropyltriethoxysilane. 
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1 INTRODUÇÃO 

Tingir os cabelos e pintar o corpo são manifestações culturais muito antigas, comuns a 

mulheres e homens, que surgiram muito antes de qualquer forma de escrita. Na cultura indígena 

a pintura do corpo tanto podia ser feita nas celebrações de fertilidade como nas cerimônias 

fúnebres (ALMEIDA et al., 2017). Atualmente, ainda estamos rodeados de cores em todas as 

formas; roupas coloridas, carros, alimentos, mesmo nossos medicamentos são muitas vezes 

coloridos. Essa é a principal razão por trás do sucesso da indústria de corantes (ZOLLINGER et 

al., 1987; AFKHAMI; AFKHAMI, 2010; BENSALAHA et al., 2017). Porém, nos últimos anos, 

a contaminação devido a várias atividades industriais que utilizam estes produtos tornou-se uma 

séria ameaça para o meio ambiente. 

Várias indústrias utilizam corantes na produção de seus produtos, entre elas se destacam: 

têxteis, alimentícias, plásticos, couro, papel e cosméticos (YAGUB et al., 2014; HASSAN, 

2015). A indústria têxtil não apenas é uma das principais atividades que utiliza os corantes, como 

também utiliza bastante água. Logo, após o processo de manufatura dos mais diversos produtos, 

uma grande parte desta água é classificada como residuária (MATTAR, 2015). Segundo Mattar 

(2015), 10 a 15 % dos corantes utilizados nesses processos de tintura não aderem aos fios e são 

descartadas. Por sua vez, a coloração persistente e os altos valores de demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) dessa água residuária tem alto potencial de impacto ao meio ambiente, caso 

ocorra um descarte inadvertido sem tratamento prévio (NANDI et al., 2009).  

A coloração dos efluentes industriais é, intuitivamente, o primeiro contaminante a ser 

identificado (SRINIVASAN; VIRARAGHAVAN, 2010). Logo, é necessário um tratamento 

eficiente para remoção de tais poluentes. Um estudo realizado recentemente demonstrou que a 

presença e o efeito acumulativo de determinados tipos de corantes no ambiente afetam seriamente 

o equilíbrio ecológico dos ecossistemas, haja vista a natureza tóxica, cancerígena e não 

biodegradável de algumas dessas substâncias (LINA et al., 2017). 

A necessidade e a dificuldade de descontaminar o meio ambiente devido à presença 

dessas substâncias tem desencadeado uma série de estudos com o intuito de desenvolver métodos 

que visem removê-los eficientemente. Entres estes métodos se destacam: a digestão aeróbica, 

anaeróbia, processos oxidativos avançados (POA’s) e a coagulação (SAKKAS et al., 2010; 

KOKABIAN et al., 2013; LAU et al., 2014). No entanto, a maioria destes procedimentos mostra 

baixa eficácia, alto custo e/ou impacto ambiental indesejável (LUO et al., 2010; BELHOUCHAT 

et al., 2017). Comparativamente, a adsorção é um dos métodos mais intensamente investigados 
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e amplamente utilizados devido à sua facilidade de operação, viabilidade econômica e alta 

eficiência (ZHANG et al., 2015). 

O carbono ativado é convencionalmente usado para a adsorção das mais diversas 

substâncias, daí sua denominação de adsorvente universal. Baseado nessa característica, o 

mesmo tem sido alvo de diversos estudos para a adsorção de corantes de águas residuárias. No 

entanto, o uso de carbono ativado é limitado por seu custo relativamente alto e sua difícil 

regeneração (MALIK, 2004; KONO; KUSUMOTO, 2015). Por esse motivo, o número de 

estudos sobre a viabilidade de adsorventes alternativos de baixo custo para a remoção de 

corantes, como resíduos e materiais à base de biomassa, aumentou nos últimos anos (AKSU, 

2005; GUPTA, 2009; MITTAL, 2009; AHMAD; KUMAR, 2010; SALLEH et al., 2011; 

SHARMA et al., 2011, ZHU et al., 2011; FARIAS et al., 2018a). Infelizmente, as capacidades 

desses adsorventes geralmente não são atraentes (XIA et al., 2011). Assim, adsorventes de alta 

capacidade e de baixo custo ainda estão em desenvolvimento para reduzir a quantidade de 

adsorvente e minimizar os problemas ambientais causados por águas residuárias de indústrias 

que utilizam corantes como matéria prima (DONIA et al., 2009; YIǦITOǦLU et al., 2010; XIA 

et al., 2011; BANAEIA et al., 2017a; BANAEIA et al., 2017b). 

A sílica gel é um suporte inorgânico amorfo, bem conhecido por sua grande área 

superficial, alta estabilidade térmica e química, resistência mecânica, intumescimento, 

possibilidade de reuso e custo barato (DONIA et al., 2009; ATIA et al., 2009; MAHMOODI et 

al., 2011). Este material é capaz de interagir com várias substâncias orgânicas quando é enxertado 

com compostos organossilícicos, tornando-se um adsorvente promissor para adsorção seletiva. 

Nesse contexto, a sílica gel funcionalizada superficialmente com diferentes partes ativas é de 

particular interesse. Recentemente, a sílica gel modificada com amino organosilanos foi aplicado 

com sucesso para a remoção de corantes (ANDRZEJEWSKA et al., 2007; CESTARI et al., 2009; 

DONIA et al., 2009; BANAEIA et al., 2017a; BANAEIA et al., 2017b), incluindo corantes azo, 

cuja classe é a mais utilizada industrialmente, constituindo 60 a 70 % de todos os corantes 

produzidos (GUPTA, 2009; YIǦITOǦLU; TEMOÇIN, 2010). Porém, a grande parte dos estudos 

é realizada com soluções sintéticas (CESTARI et al., 2009; DONIA et al., 2009; BANAEIA et 

al., 2017a; BANAEIA et al., 2017b). 

As interações entre os corantes e os adsorventes dependem da natureza química do 

primeiro e do seu comportamento em solução (temperatura, pH, força iônica). Além do que, a 

natureza e as propriedades do segundo (química da superfície, propriedades de textura, ponto de 

carga zero) (ALLEN; KOUMANOVA, 2005; CRINI, 2006). Estes parâmetros determinam a 

eficácia da remoção do corante, que também são impactados pela configuração operacional do 
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sistema de tratamento de água (isto é, leito fixo ou batelada). Atualmente, estudos disponíveis se 

concentraram na avaliação da influência das propriedades adsorventes na eficácia de remoção de 

diferentes corantes em solução aquosa. Poucos estudos analisaram a importância dos grupos que 

compõem os corantes no desempenho da adsorção (DEMIRBAS, 2009; ZHOU; ZHANG, 2015; 

AHMED, 2016). 

Nesta pesquisa foram realizados estudos em duas etapas, considerando-se os seguintes 

aspectos: eficácia da adsorção, interação corante adsorvente e remoção de cor em efluentes reais. 

Na primeira etapa, trabalhou-se com soluções sintéticas. As soluções sintéticas eram constituídas 

de corantes azos, ácidos e aniônicos, altamente solúveis em água, difíceis de serem 

biodegradados e fotodegradáveis devido à sua estabilidade estrutural, além do que são 

amplamente utilizados nas indústrias (PURKAIT et al., 2007; MITTAL et al., 2009; AHMAD; 

KUMAR, 2010; WANG et al., 2011). Nas soluções sintéticas foram avaliadas e verificadas as 

eficiências de remoção dos corantes por meio de sílica gel funcionalizada com 3-

aminopropiltrietoxisilano (APTS) e as diferenças de comportamento da adsorção entre os 

distintos corantes que os constituíam. Já a segunda etapa do estudo teve como objetivo estender 

os conhecimentos obtidos nas soluções sintéticas a casos reais, realizando-se um estudo de caso 

em batelada de banho finito. Logo, testes de remoção de cor por adsorção foram realizados em 

efluente têxtil e alimentício utilizando o mesmo adsorvente funcionalizado.  

1.1 Objetivo Geral 

Estudar a adsorção em meio aquoso de corantes azos aniônicos em sílica gel 

funcionalizada com 3-aminopropiltrietoxisilano, determinando parâmetros fundamentais do 

processo em batelada e investigando a influência de grupos auxocromos típicos na adsorção dos 

corantes no material adsorvente, bem como verificar a eficiência desse adsorvente na remoção 

de cor de efluentes industriais têxteis e alimentícios. 

1.2 Objetivos Específicos 

1. Desenvolver e validar métodos para quantificação por espectrofotometria de absorção 

molecular na região do visível dos seguintes corantes azos aniônicos: Amaranto, 

Ponceau 4R, Vermelho Ácido 17 e Azul de Hidroxinaftol. 

2. Funcionalizar uma sílica gel cromatográfica com 3-aminopropiltrietoxisilano, 

caracterizando-a para confirmar a funcionalização e determinar a variação da sua carga 

superficial em função do pH em meio aquoso. 
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3. Determinar e modelar curvas cinéticas e isotermas de equilíbrio da adsorção em meio 

aquoso ácido dos corantes Amaranto, Ponceau 4R, Vermelho Ácido 17 e Azul de 

Hidroxinaftol em sílica gel funcionalizada com 3-aminopropiltrietoxisilano, 

determinando parâmetros fundamentais de adsorção em batelada para os sistemas 

estudados. 

4. Avaliar a diferença de comportamento da adsorção em meio aquoso da sílica gel 

funcionalizada com os quatro corantes estudados, avaliando a influência dos grupos 

auxocromos que diferenciam esses corantes no processo adsortivo com a sílica 

modificada. 

5. Caracterizar os efluentes reais têxteis e alimentícios. Realizar tratamento preliminar 

nestes efluentes e analisar o desempenho da sílica gel funcionalizada na remoção de cor 

em efluentes industriais têxteis e alimentícios que utilizam em seus processos produtivos 

os corantes azos. 

1.3 Organização da Tese 

Este documento está composto de seis capítulos: uma introdução sobre a problemática e os 

objetivos do estudo (Capítulo 1). Os capítulos (2; 3; 4; 5 e 6) seguirão a seguinte sequência: 

Capítulo 2: apresentam-se as principais classificações dos corantes, utilizações nas 

indústrias, métodos de quantificação dos corantes, impactos que causam ao meio ambiente, 

legislação referente ao lançamento dos efluentes coloridos e tratamentos utilizados para remoção 

dos corantes. Apresentam-se, também, os princípios da adsorção (fatores que influenciam os 

processos adsortivos, modelos cinéticos e de equilibro, adsorventes comumente utilizados). 

Capítulo 3: desenvolve e valida métodos para quantificação por espectrofotometria de 

absorção molecular na região do ultravioleta/visível dos seguintes corantes azos aniônicos: 

Amaranto, Ponceau 4R, Vermelho Ácido 17 e Azul de Hidroxinaftol. 

Capítulo 4: funcionaliza a sílica gel cromatográfica com 3 - aminopropiltrietoxisilano e 

caracteriza para confirmar a funcionalização. Realiza os processos adsortivos em meio aquoso 

ácido de efluentes sintéticos constituídos dos seguintes corantes: Amaranto, Ponceau 4R, 

Vermelho Ácido 17 e Azul de Hidroxinaftol, utilizando como adsorvente sílica gel 

funcionalizada com 3-aminopropiltrietoxisilano.  Determina e modela curvas cinéticas e 

isotermas de equilíbrio da adsorção para os corantes. Avalia a diferença de comportamento da 

adsorção em meio aquoso da sílica gel funcionalizada com os quatro corantes estudados, 

investiga a influência dos grupos auxocromos que diferenciam esses corantes no processo 
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adsortivo com a sílica modificada. Realiza processos dessortivos da sílica funcionalizada, 

testando diversas soluções.  

Capítulo 5: Caracteriza os efluentes reais têxteis e alimentícios. Realiza tratamento 

preliminar nestes efluentes e analisa o desempenho da sílica gel funcionalizada na remoção de 

cor em efluentes industriais têxteis e alimentícios que utilizam em seus processos produtivos os 

corantes classificados como azo.  

Capítulo 6: apresenta uma discussão geral das principais conclusões e implicações do 

trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Corantes 

A importância dos corantes vem muito antes do que se pode imaginar. Foram encontradas 

pinturas em cavernas que podem ter mais de 4000 anos. No Egito, há pelo menos 3000 anos, as 

mulheres pintavam os cabelos em diferentes tonalidades, além do que os interiores dos palácios, 

também, eram pintados. Já no ano de 1500 no Brasil, nas sociedades indígenas brasileiras foi 

notado pelos europeus a importância da pintura na cultura deste povo e seu amplo significado, 

podendo ir da simples expressão de beleza e erotismo à indicação de preparação para a guerra, 

ou, até mesmo, como uma das formas de aplacar a ira dos demônios (ALMEIDA et al., 2017).  

Os corantes utilizados nessa época eram naturais, sendo os mais comuns as sementes do 

fruto da planta urucum (Bixa orellana), a seiva do fruto do jenipapo (Genipa americana), a 

hena que é extraída da Lawsonia inermis L., uma planta da família Litraceaehena e as 

camomilas (Anthemis nobilis, Matricaria chamomilla). O pau-brasil (Caesalpinia echinata) 

surgiu como uma nova fonte de corantes naturais para os europeus e durante muito tempo, o 

pau-brasil foi o produto local mais precioso para os portugueses que o vendiam na Europa para 

o tingimento de tecidos (MARMION, 1979; TESKE; TRENTINI, 1994; TOEDT et al., 2005; 

ALMEIDA et al., 2017). 

Nas sociedades modernas, pintar o rosto e os cabelos é um ato cada vez mais comum. O 

mercado de cosméticos lança todos os anos novos corantes de cabelo. Em 2011, o setor de 

higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, no qual estão inseridas as tinturas capilares, faturaram 

R$ 29,4 bilhões, o que corresponde a 1,7 % do PIB brasileiro, segundo a Associação Brasileira 

da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Em 1947, o Prêmio 

Nobel de Química foi dado a Robert Robinson que identificou a estrutura química da substância 

responsável pela cor vermelha do pau-brasil (ALMEIDA et al., 2017). 

Corantes são moléculas orgânicas de compostos aromáticos e heterocíclicos com grandes 

estruturas, de difícil degradação e podem ser naturais ou artificiais (CERVELIN et al., 2011). 

Utilizam-se esses para a coloração de diversos materiais, tais como: alimentos, cosméticos, 

plásticos, substratos têxteis, entre outros. Eles possuem cor por absorverem luz na faixa de 400 

a 800 nm na região do espectro eletromagnético (KIMURA, 2000; SILVA, 2008). Tal absorção 

deve-se ao fato de possuírem pelo menos um grupo cromóforo com ligações alternadas, duplas 

e simples na sua estrutura. Esses tipos de estruturas são responsáveis pela cor e pela força 

estabilizadora destes compostos (ABRAHART, 1977; ZOLLINGER, 1991). Para identificar os 

mesmos corantes, comercializados com diferentes nomes, utiliza-se o Colour Index (CI), que 
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contém uma lista organizada para designar os diversos tipos segundo a Associação Brasileira 

da Indústria Química (ABIQUIM, 2012). 

2.1.1 Classificação dos corantes 

Os corantes podem ser classificados em relação às suas estruturas químicas, cor e aos 

métodos pelos quais os mesmos são fixados às fibras têxteis (CLARKE; ANLIKER, 1980). 

Além dessas classificações, os corantes também são geralmente agrupados com base na carga 

das partículas após a dissolução no meio aquoso (MISHRA; TRIPATHY, 1993; PURKAIT et 

al., 2005), tais como catiônicos, aniônicos e não iônicos (YAGUB et al., 2014). 

2.1.1.1 Classificação em relação a suas estruturas química 

Quando é identificado a que grupo os corantes pertecem em relação as suas estruturas 

químicas podemos mais facilmente identificar propriedades gerais dos corantes. Como por 

exemplo, os corantes azos redem bastante durante os processos de produção e os corantes 

antraquinona normalmente são bastante onerosos. Logo, essa classificação é bem propícia para 

identificação das características gerais de uma molécula de corante (GUPTA, 2009). 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Química (2011), a classificação dos 

corantes em função da sua estrutura química é baseada na divisão da sua estrutura em dois 

grupos: cromóforo e auxocromo (grupo funcional). Os grupos cromóforos são responsáveis 

pela cor do corante que resulta da absorção de radiação visível e os grupos funcionais, que são 

substituintes doadores ou receptores de elétrons, são responsáveis pela intensidade da cor. No 

Quadro 1 temos alguns dos principais grupos cromóforos e funcionais. 

Quadro 1 – Principais grupos cromóforos e funcionais dos corantes. 

Grupos Cromóforos Grupos funcionais 

–C=C– –NH2 

–C=N– –NR2 

–C=O– –NHR 

–N=N– –COOH 

–NO2 –SO3H 

–NO –OH 

–C=C– C=O– –OCH3 

Fonte: Autora (2018). 

Os corantes azos são uma importante classe de corantes orgânicos sintéticos e sua 

principal característica é a presença do grupo azo (-N=N-) que conecta dois anéis aromáticos 
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(ALMEIDA et al., 2010; FAZELI et al., 2012). Este grupo de corante pode ter mais de um 

grupo azo, então é possível qualificá-los em relação ao número de grupos azos presentes como, 

por exemplo: monoazo (um grupo azo), diazo (dois grupos azo), triazo (três grupos azo) ou 

poliazo (quatro os mais). Vale citar que essa classe de corante é utilizada para diversos fins 

como, por exemplo: alimentos, remédios, tecidos, representando até 65-70 % do total de 

corantes produzidos (GUPTA, 2009). Neste grupo tem-se o corante Tartrazina (Figura 1), o 

qual é conhecido como causador de diversas alergias alimentares e proibida em diversos países, 

mas ainda é utilizada no Brasil não só em alimentos como também em medicamentos 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

Figura 1– Estrutura molecular do corante Tartrazina. 

 

Fonte: Oliveira et al. (2010). 

Antraquinona é o segundo grupo mais importante de corantes indústrias. Os corantes 

antraquinonas existem livremente na natureza sendo grandes partes dos corantes vermelhos 

naturais. Esses corantes têm muitas tonalidades, sendo a mais comum a cor azul. Na Figura 2 

tem-se a molécula do Azul Ácido 47, um exemplo de corante antraquinona (GOMES, 2000). 

Figura 2 – Estrutura molecular do corante Azul Ácido 47. 

 

Fonte: Gomes (2000). 

Corantes indigóides representam a família de corantes naturais usados pelo Homem por 

mais de 5000 anos para tingir lã, linho e algodão. Embora muitos desses corantes indigóides 
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tenham tido processos de síntese industriais desenvolvidos, atualmente somente o Azul Índigo 

apresenta relevância comercial. Além disso, possuem uma estrutura molecular complexa, o que 

o torna mais estável quimicamente e mais resistente aos processos de biodegradação. O corante 

índigo carmim (Figura 3) é o único corante desta classe permitido no Brasil (PAVANELLI, 

2010). 

Figura 3 – Estrutura molecular do corante Índigo Carmim. 

 

Fonte: Pavanelli (2010). 

 

Corantes trifenilmetanos apresentam estrutura básica de três radicais arila, ligados a um 

átomo de carbono central. Apresentam, ainda, grupos sulfônicos que lhes conferem alta 

solubilidade em água. Alguns exemplos desta classe são os corantes: Azul Brilhante, Verde 

Rápido e Azul Patente V (Figura 4) (PAVANELLI, 2010). 

Figura 4 – Estrutura molecular do corante Azul Patente V 

 

Fonte: Pavanelli (2010). 
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2.1.1.2 Classificação em relação aos métodos pelo qual o corante é fixado à fibra têxtil 

De acordo com Immich (2006), os principais grupos de corantes, classificados pelo 

método no qual são fixados às fibras têxteis, são: ácidos, azoicos, básicos, à Cuba, diretos, 

dispersos, enxofre, reativos e branqueadores. No Quadro 2 estão resumidas algumas das 

propriedades gerais desses corantes. 

 

Quadro 2 – Propriedades de alguns corantes segundo a classificação pelo método que o 

corante é fixado à fibra têxtil. 

Classe Substrato Métodos de aplicação Estruturas químicas 

Ácido 

Lã, nylon, seda, 

tintas, couro e 

papel. 

Geralmente do banho neutro a ácido. 

Antraquinona, 

xanteno, azo, 

difenilmetano, nitro, 

nitroso. 

Básico 

Tintas, papel, 

nylon e 

poliéster 

Aplicado a partir de banhos de 

corante ácido. 

Azo, azina 

trifenilmetano, 

acridina, 

antraquinona, metina. 

Direto 

Nylon, rayon, 

papel, couro e 

algodão. 

Aplicado a partir de um banho neutro 

ou alcalino contendo eletrólito 

adicional. 

Ftalocianina, azo, 

tiazol e estilbeno. 

Disperso 

Poliamida, 

poliéster, 

acrílico, acetato 

e plásticos 

As dispersões aquosas finas são 

frequentemente aplicadas por 

métodos de alta temperatura/pressão  

Azo, antraquinona, 

nitro e nitroso. 

Reativo 
Lã, algodão, 

seda e nylon. 

O local reativo no corante reage com 

o grupo funcional na fibra para ligar 

o corante sob influência do calor e do 

pH. 

Antraquinona, 

estileno, Ftalocianina, 

Azo, Básico. 

Enxofre Algodão 

Substrato aromático revestido com 

sulfeto de sódio e reoxidado para 

produtos insolúveis contendo enxofre 

na fibra 

Estruturas 

indeterminadas 

À Cuba Lã e algodão. 

Os corantes insolúveis em água 

solubilizam em bissulfito de sódio, 

em seguida são reoxidados nas 

fibras. 

Indigóides, sulfuroso 

e antraquinona. 

Fonte: Adaptado de: Hunger (2007); ABIQUIM (2011); Yagub et al. (2014). 
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Os corantes ácidos são compostos aniônicos com um ou mais grupos sulfônicos ou 

carboxílicos na estrutura molecular e são solúveis em água. A afinidade da fibra é resultante 

das ligações iônicas entre a parte sulfônica ácida do corante e os grupos amino básicos presentes 

nas fibras, os quais são convertidos em grupos catiônicos pela adição de ácido no processo de 

tingimento (IMMICH, 2006). Estes corantes têm como cromóforos os grupos: azo, 

antraquinona, triarilmetano, azina, xanteno, ketonimina, nitro e nitroso, tendo uma ampla faixa 

de coloração e boa fixação na fibra (GUARATINI; ZANONI, 2000).  

Os corantes azoicos é uma classe de corantes diferentes das outras, pois esses são 

sintetizados sobre a fibra durante o processo de tingimento. Sendo o produto de partida os 

corantes do grupo azo. Nesse processo a fibra é impregnada com um composto solúvel em água, 

conhecido como agente de acoplamento que apresenta alta afinidade por celulose. O fato de 

usar um sistema de produção do corante diretamente sobre a fibra, através da combinação de 

um corante precursor sem grupos sulfônicos e a formação de um composto solúvel, permite um 

método de tingimento de fibras celulósicas (especificamente alongadas) com alto padrão de 

fixação e alta resistência contra luz e umidade e são insolúveis em água.  (GUARATINI; 

ZANONI, 2000). Produzem tonalidades brilhantes e escuras de amarelo, laranja, vermelho, 

marrom, preto e azul. O corante apresenta resistência à luz, ao peróxido e outros alvejantes. O 

primeiro corante azoico utilizado comercialmente foi a crisoidina, que já vem sendo vendido 

desde 1875. A partir deste, se obteve um dos corantes marrons mais empregados: o marrom 

Bismark (IMMICH, 2006). 

Corantes básicos são chamados de corantes catiônicos e geralmente são solúveis em 

água. Os corantes básicos são utilizados principalmente, para colorir fibras acrílicas, poliésteres 

e nylon, dentre outros. Por isso, eles são normalmente utilizados para o tratamento subsequente 

de tecidos previamente tingidos com corantes ácidos (MULLAI, et al., 2017). 

Corantes à Cuba são uma grande e importante classe de corantes baseada nos índigos, 

tioindigóides e antraquinóides (GUARATINI; ZANONI, 2000). São naturalmente insolúveis 

em água e para torná-los solúveis eles são reduzidos com sais alcalinos. A oxidação adicional 

tende a restaurar sua natureza insolúvel. Sem adição de mordente, esses corantes são usados 

para colorir algodão e linho, enquanto com a adição de mordentes, eles são usados para colorir 

lã, nylon, poliésteres e acrílicos (MULLAI et al., 2017). 

Corantes diretos possuem estrutura molecular estreita e plana, permitindo que estas 

moléculas se alinhem com as fibrilas planas da celulose, sendo as moléculas de corante retidas 

por forças de Van de Waals e Pontes de Hidrogênio. Os corantes são adsorvidos dentro das 

fibras hidrofílicas na medida em que elas se expandem na solução aquosa. A grande vantagem 
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desta classe de corantes é o alto grau de exaustão durante a aplicação e consequente diminuição 

do conteúdo do corante nas águas residuárias (IMMICH, 2006). Porém, estes corantes possuem 

uma cor fraca e têm pouca solidez à lavagem (MULLAI et al., 2017). Na Figura 5 há a estrutura 

molecular do Vermelho Congo. 

 

Figura 5 – Estrutura molecular do corante Vermelho Congo. 

 

Fonte: Guaratini; Zanoni (2000). 

 

Corantes dispersos são insolúveis em água e comercializados sob a forma de pó ou pasta. 

Durante o processo de tintura, o corante sofre hidrólise e a forma originalmente insolúvel é 

lentamente precipitada na forma dispersa (finalmente dividido) sobre o acetato de celulose. O 

grau de solubilidade do corante deve ser pequeno, mas definido e influencia diretamente o 

processo e a qualidade da tintura (GUARATINI; ZANONI, 2000). Tradicionalmente, os 

corantes dispersos foram preparados para colorir materiais de celulose. Atualmente, eles são 

empregados para colorir fibras de acrílico e nylon (MULLAI et al., 2017). 

Os corantes de enxofre possuem natureza insolúvel e é tornada solúvel tratando-os com 

soda e sais de sódio. Geralmente, o tratamento a alta temperatura e a adição de sais são 

necessários para conferir cor aos tecidos. Quando o processo de tingimento é finalizado, os sais 

e corantes não fixados são removidos. Esses corantes são empregados principalmente para 

conferir cores aos materiais de algodão e linho (MULLAI et al., 2017). 

Os corantes reativos foram inicialmente utilizados para fibras à base de celulose. 

Ocasionalmente, é necessário um tratamento térmico para esses corantes reativos para gerar 

diferentes tons. Uma vez que o processo de tingimento é concluído, os tecidos são lavados com 

sabão para tirar cada tintura não fixada. As aplicações incluem tingimento de materiais de lã, 

fibras de seda e misturas de nylon (MULLAI et al., 2017). Existem numerosos tipos de corantes 

reativos, porém os principais contêm a função azo e os grupos clorotriazinila e 
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sulfatoetilsulfonila. Na Figura 6 apresenta-se uma típica estrutura de um corante reativo azo 

(PIZATO, 2013). 

Figura 6 – Estrutura molecular do corante Amarelo Reativo 84. 

 

Fonte: Banaei (2017). 

Nos corantes branqueadores as fibras têxteis no estado bruto, por serem compostas 

primariamente de materiais orgânicos, apresentam como característica uma aparência 

amarelada por absorver luz particularmente na faixa de baixo comprimento de onda. A 

diminuição dessa tonalidade tem sido realizada na indústria ou na lavanderia pela oxidação da 

fibra com alvejantes químicos ou utilizando os corantes brancos também denominados de 

branqueadores ópticos ou mesmo branqueadores fluorescentes (IMMICH, 2006). Estes 

corantes apresentam grupos carboxílicos, azometino (-N=CH-) ou etilênicos (-CH=CH-) 

aliados a sistemas benzênicos, naftalênicos, pirênicos e anéis aromáticos que proporcionam 

reflexão por fluorescência na região de 430 a 440 nm quando excitados por luz ultravioleta. Na 

Figura 7 tem-se o exemplo do corante fluorescente 32 contendo o grupo triazina usado no 

branqueador de algodão, poliamida, lã e papel (GUARATINI; ZANONI, 2000). 

Figura 7 – Estrutura molecular do corante Fluorescente 32. 

 

Fonte: Guaratini; Zanoni (2000). 

2.1.1.3 Classificação em relação à carga das partículas 

A classificação em relação a carga das partículas tem bastante importância quando se trata 

de remoção de corantes por processos adsortivos (TANG et al., 2015). 
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Os corantes catiônicos possuem uma carga positiva em sua molécula e são chamados de 

corantes básicos. Vários corantes são catiônicos principalmente em corantes azoicos. Eles são 

amplamente utilizados em tingimento de acrílico, lã, nylon e seda. Esses corantes são formados 

por diferentes estruturas químicas baseadas em grupos aromáticos substituídos (EREN; AFSIN, 

2007; SALLEH et al., 2011). O corante Azul de Metileno é um corante catiônico utilizado como 

traçador de águas contaminadas, desifectante e antisséptico (Figura 8) (LONGHINOTTI et al., 

1996). 

Figura 8 – Estrutura molecular do corante Azul de Metileno. 

 

Fonte: Longhinotti (1996). 

Os corantes aniônicos, por sua vez, são formados por um íon negativo (TYAGI et al., 

2002; SALLEH et al., 2011). Nessa classificação incluem muitos compostos das mais variadas 

classes de corantes, que apresentam características diferentes nas estruturas (por exemplo, azo, 

antraquinona, trifenilmetano e nitro). Uma desvantagem destes corantes é a sua natureza 

química. Eles possuem ácidos sulfônicos que têm efeitos nocivos sobre os seres humanos 

(ATTIA et al., 2006; SALLEH et al., 2011). O corante amaranto é um exemplo de corante 

aniônico (Figura 9) ele é uns dos corantes artificiais permitidos no Brasil para o uso em 

alimentos (ANVISA, 2014). Os corantes não iônicos são os corantes dispersos e à cuba. 

Figura 9 – Estrutura molecular do corante Amaranto. 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

2.1.2 Uso dos corantes nas Indústrias  

Para a Indústria Alimentícia a cor tem grande influência na aceitação de um alimento e 

muitas vezes é através dela que o consumidor identifica o sabor da comida e estimula ou 
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desestimula o apetite. Logo, é um parâmetro importante empregado no controle de qualidade. 

Quando um alimento não apresenta uma cor apropriada, esse é rejeitado, pois se acredita que 

esteja alterado (MARTINS, 2016). 

No Brasil, a Portaria nº 540, de 27 de outubro de 1997, aprova o regulamento técnico de 

aditivos alimentares, onde consta a definição, classificação e emprego dos corantes. Essa foi a 

primeira legislação a ser harmonizada entre os países do MERCOSUL, na área de aditivos 

alimentares (ANVISA, 2014).  

O emprego dos corantes nos alimentos também está regulamentado pelo Decreto nº 

55.871 de 26 de março de 1965, que em seu artigo 13, determina que “será tolerada a venda de 

mistura ou solução de, no máximo, três corantes” e que deverá constar da rotulagem da mistura 

ou da solução posta à venda sua composição qualitativa e quantitativa e pelo Decreto nº 50.040, 

de 24 de janeiro de 1961 artigo 11- “É tolerada a adição nos alimentos de, no máximo três 

corantes (ANVISA, 2014). 

A legislação brasileira permite o uso de 14 corantes artificiais, que estão apresentados no 

Quadro 3, junto com o seu número de INS (Sistema de Numeração Internacional) e valores de 

IDA (Ingestão Diária Aceitável). Para esses deve-se relacionar na lista de ingredientes o nome 

completo do corante ou seu número de INS. 

Apesar dos corantes serem bastante utilizados na Indústria Alimentícia, o grande 

sucesso comercial dos corantes se deve ao processo de tingimento de produtos têxteis. Em 

virtude desta demanda, vários milhões de compostos químicos coloridos têm sido sintetizados 

nos últimos 100 anos, dos quais cerca de 10.000 são produzidos em escala industrial. Segundo 

Zollinger (1991) já existiam 2.000 tipos de corantes disponíveis para a indústria têxtil. Essa 

diversidade é justificada, uma vez que cada tipo de fibra a ser colorida requer corantes com 

características próprias e bem definidas. 

Devido ao grande uso dos corantes nas indústrias têxteis, existe uma classificação para 

os corantes conforme a fixação do mesmo às fibras dos tecidos, como está descrito no item 

2.1.1.2.
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Quadro 3 – Corantes artificiais alimentícios, códigos de rotulagem e valores de IDA. 

Corante Código INS IDA (mg.Kg-1 PC) Cor 

Tartrazina E 102 7,50 Amarelo Limão 

Amarelo crepúsculo E 110 2,50 Laranja 

Amaranto E 123 0,50 Magenta 

Ponceau 4R E 124 4,00 Cereja 

Eritrosina E 127 0,10 Rosa 

Vermelho 40 E 129 7,00 Vermelho/alaranjado 

Indigotina E 132 5,00 Azul royal 

Azul brilhante E 133 12,50 Azul turquesa 

Azorrubina E 122 4,00 Vermelho 

Azul Patente V E 131 15,00 Azul 

Verde sólido E 143 10,00 Verde mar 

Amarelo de Quinoleína E 104 5,00 Amarelo esverdeado 

Negro Brilhante BN E 151 1,00 Violeta escuro 

Marrom HT E 155 1,50 Marrom 

Legenda: Sistema de Numeração Internacional (INS); Ingestão Diária Aceitável (IDA). 

Fonte: Adaptado de ABIQUIM (2011). 

 

2.1.3 Análise de corantes por espectroscopia de absorção molecular (UV-VIS) 

A metodologia mais comum para analisar a cor em água é a comparação com padrões 

de platina-cobalto, porém essa é válida para águas de baixa coloração. Os efluentes industriais 

que utilizam corantes em seus processos produtivos apresentam cores intensas e uma variedade 

de colorações que dependem do tipo de corante aplicado, tornando a metodologia tradicional 

inapropriada (APHA AWWA, 2012). 

Visto essas dificuldades para quantificação de cor, costuma-se utilizar a análise do 

espectro de absorção molecular na região Ultravioleta-Visível (UV-VIS). As medidas baseadas 

na luz ou outras formas de radiação eletromagnética são amplamente empregadas em química 

analítica. Os métodos espectroscópicos de análise são baseados na medida da quantidade de 

radiação produzida ou absorvida pelas moléculas de interesse (SKOOG et al., 2009). 

Embora a espectroscopia de absorção molecular UV-VIS seja um pouco menos usada 

do que a espectroscopia de ressonância magnética nuclear, a espectroscopia UV-VIS permanece 
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sendo mais utilizada para compostos que possuem grupos cromóforos, como corantes e 

indicadores (EDWARDS; ALEXANDER, 2017). A absorção molecular UV-VIS obedece à lei 

de lambert- beer. Através desta lei pode-se quantificar uma amostra e ainda ter indícios dos 

grupos cromóforos presentes em uma molécula pelo comprimento de onda da absorbância 

máxima (EDWARDS; ALEXANDER, 2017). 

Os corantes podem ser identificados por espectroscopia na região do UV-VIS por meio 

da comparação dos espectros das amostras com os espectros dos padrões através da 

identificação do comprimento de onda máximo (TAKATA et al., 1988; CORNET et al., 2006). 

Então, por meio do preparo de uma curva analítica dos respectivos padrões, pode-se quantificar 

o teor de uma amostra de corante. E ainda, quando se tem uma mistura de corantes, esses podem 

ser quantificados, desde que se comportem de forma independente diante da energia 

eletromagnética que está incidindo sobre a mistura (VOGEL, 1992; SKOOG et al., 2009). 

Uma metodologia que utiliza a técnica de absorção molecular na região do UV-VIS é a 

ADMI - American Dye Manufacturers Institute. O método apresenta duas variações. Na 

primeira, são utilizados três comprimentos de onda e na segunda, os valores de absorbância são 

determinados em 31 comprimentos de onda, a partir dos quais se calcula um único índice. O 

índice ADMI apresenta aceitação crescente dentro do setor industrial de corantes e de 

tingimento têxtil nos Estados Unidos e em outros países (EDWARDS, 2000). 

Outra técnica que utiliza a espectrofotometria é a norma Alemã DIN EM ISO 

7887:1994. Neste método, calcula-se o coeficiente DFZ - do alemão DurchsichtFarbZahl – a 

partir da absorbância da amostra em três comprimentos de onda: 436 nm (amarelo), 525 nm 

(vermelho) e 620 nm (azul). Esse oferece como vantagem de não necessitar de um equipamento 

sofisticado para a realização do ensaio e, portanto, é muito utilizado nas medições em campo 

(KAMMRADT, 2004; SILVA, 2017). 

Para uma quantificação mais precisa dos corantes é necessário que se desenvolva e valide 

um método analítico. O desenvolvimento de um método é um processo que seleciona um 

procedimento aceitável para analisar uma determinada substância de acordo com o objetivo 

pretendido, que pode ser o de identificar, separar ou quantificar um analito. A técnica analítica 

a ser utilizada é definida, assim como os parâmetros de análise para que este objetivo seja 

alcançado. Equipamentos e analistas qualificados são fundamentais para que um método seja 

bem desenvolvido (CHAUHAN; MITTU; CHAUHAN, 2015; TOOMULA et al., 2011; 

KOETZ, 2017). Para a validação de metodologia analítica, são normalmente avaliados os 

seguintes parâmetros: seletividade, linearidade, sensibilidade, limite de detecção, limite de 

quantificação, precisão, exatidão e robustez. 
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Há vários procedimentos distintos para validação, dependendo da finalidade do processo. 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) disponibilizam documentos 

para o procedimento de validação de métodos, os quais são, respectivamente, a Resolução 

ANVISA RE nº 899, de 29 de maio de 2003 e o guia INMETRO DOQ-CGCRE-008, de julho 

de 2011. 

2.1.4 Impactos dos corantes ao meio ambiente  

Muitos dos corantes sintéticos disponíveis comercialmente são considerados tóxicos 

(SEN et al., 2011; YAGUB et al., 2012; YAGUB et al., 2014) e a maioria dos corantes tem 

estruturas aromáticas complexas e muito estáveis e, portanto, tendem a acumular na natureza 

(FU; VIRARAGHAVAN, 2001; KADIVELU et al., 2003; LAZAR, 2005; BENSALAH et al., 

2017). Além disso, os corantes tendem a sequestrar metais em suas estruturas o que pode causar 

microtoxicidade para os peixes e outros organismos (NOROOZI; SORIAL, 2013). Logo, o uso 

de corantes sintéticos tem um efeito adverso sobre todas as formas de vida. A presença de vários 

compostos químicos orgânicos e inorgânicos que reagem entre si tornam os efluentes altamente 

tóxicos, com enorme potencial carcinogênico e alergênico (KANT, 2012). 

Os efluentes industriais que utilizam corantes em seus processos produtivos, em sua 

maioria, apresentam elevadas demandas química (DQO) e bioquímica de oxigênio (DBO), 

grande quantidade de sólidos suspensos, coloração bastante acentuada e possuem natureza 

recalcitrante. No meio ambiente, resultam na diminuição da transparência da água, dificuldade 

na radiação solar, redução da atividade fotossintética, entre outros prejuízos aos organismos 

aquáticos daquele sistema atingido (ANDRADE et al., 1998; NADAIS et al., 2005; SILVA et 

al., 2008; OLIVERIA et al., 2014; MATTAR et al., 2015; SILVA, 2017), provocando, assim, 

grandes alterações na biota aquática, principalmente nas imediações da descarga. 

O lançamento de corantes azos, que é a classe de corantes mais utilizadas 

industrialmente (GUPTA, 2009; YIǦITOǦLU; TEMOÇIN, 2010), é um grande problema para 

a vida e uma ameaça para o ambiente, pois, muitos corantes azos, assim como os seus 

respectivos produtos de degradação, normalmente as aminas aromáticas, são considerados 

tóxicos e/ou mutagênicos (ŞAHIN, 2007). Ademais, eles possuem cores brilhantes e de alta 

intensidade (TANG et al., 2015; ALIOUCHE et al., 2016). 

2.1.5 Legislação referente a lançamento de efluentes 

No Brasil, os parâmetros para lançamento de efluentes em meios aquáticos, são 

regulamentados pela resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
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(BRASIL, 2011) 357/2005, a qual foi complementada e alterada por outra resolução - 

CONAMA 430/2011. Porém, as legislações existentes ainda não abordam o problema como 

deveriam em relação aos parâmetros de lançamento de cor. A Resolução CONAMA n° 

357/2005 determina apenas, que, os corantes não devem estar perceptíveis pela visão, olfato ou 

paladar. E em se tratando do parâmetro cor, a Resolução CONAMA n° 430/2011, não fixa 

valores máximos para cor verdadeira. Mas de acordo com art. 5º, § 2º, se o parâmetro não estiver 

incluso nas metas obrigatórias, os padrões de qualidade a serem obedecidos no corpo receptor 

são os que constam na classe na qual o corpo receptor estiver enquadrado. 

A nível Estadual, no Ceará, os parâmetros para lançamento de efluentes em meios 

aquáticos, é regulamentada pela resolução 02/2017 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – 

COEMA. Em relação ao parâmetro cor esta resolução cita somente que “cor aparente: presença 

de corantes e pigmentos virtualmente ausentes” para descartes de efluentes não sanitários 

diretamente no corpo hídrico no art. 11º. Já para o descarte de efluentes não sanitários no 

sistema coletor das operadoras de serviço de esgoto não há exigências relacionadas ao 

parâmetro cor (art. 24º). 

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) não adota valores 

numéricos de descarte para o parâmetro cor. Por outro lado, o Estado de Rhode Island 

estabeleceu um padrão de lançamento de 200 unidades ADMI, e o Estado de Wisconsin tem 

um padrão de lançamento flexível, na faixa de 225 a 600 unidades ADMI (KAMMRADT, 

2004; SILVA, 2017). 

Na Alemanha, o valor limite para o parâmetro cor para lançamento direto ou indireto de 

efluentes em um corpo hídrico, é fixado em termos do coeficiente DFZ. Sendo os padrões de 

lançamento de DFZ: 7 m-1 a 436 nm; 5 m-1 a 525 nm; e 3 m-1 a 620 nm (KAMMRADT, 2004; 

SILVA, 2017). 

2.1.6 Tratamento de Efluentes Industriais Coloridos  

São utilizados anualmente mais de 7×105 toneladas de corantes na indústria química em 

todo o mundo, dos quais cerca de 10-15 % são descartados sem tratamento prévio na água como 

efluentes, poluindo seriamente o meio ambiente e afetando organismos humanos e aquáticos 

(KAYRANLI 2011; SEN et al., 2011; YAGUB et al., 2012). 

As indústrias que utilizam corantes têm grande dificuldade em tratar eficientemente as 

águas residuárias, particularmente em relação à remoção de corantes desses efluentes que, 

mesmo em pequenas quantidades, conferem cor intensa. Sendo a cor o primeiro contaminante 

a ser reconhecido nas águas residuais (LIAN et al., 2009). 
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O desenvolvimento de tecnologias adequadas para o tratamento desses tipos de efluentes 

é de grande interesse devido ao aumento da conscientização da população em relação à 

preservação do meio ambiente e o início do rigor das fiscalizações ambientais. Os tratamentos 

industriais para remover corantes podem envolver a oxidação, coagulação, floculação, troca 

iônica, degradação fotoquímica, biodegradação, adsorção, além de outros métodos 

(SETHURAMAN; RAYMAHASHAY, 1975; AZBAR et al., 2004; FERREIRA, 2011; 

MAHMOODI et al., 2011; ANBIA; SALEHI, 2012; VERMA, 2012; GALINDO et al., 2013; 

GAO et al., 2013; LAU et al., 2014; PUNZI et al., 2015; BANEIA et al., 2017b). 

No entanto, os corantes contindos em águas residuárias são muito difíceis de tratar, pois 

os corantes são moléculas orgânicas, recalcitrantes, resistentes à digestão aeróbia e são estáveis 

à luz, ao calor e aos agentes oxidantes (OEI et al., 2009; IBRAHIM et al., 2010; EL-

HALWANY, 2010; ADEGOKE; BELLO, 2015). Logo, devido à natureza dos corantes, 

métodos físicos, especialmente adsorção de corantes sintéticos são amplamente utilizadas para 

remoção dos mesmos nas indústrias que utilizam corantes em seus processos de produção 

(SUTEU et al., 2009; ZAHARIA et al., 2009; ALMEIDA et al., 2017). 

2.2 Adsorção 

A adsorção é o processo de transferência de um ou mais constituintes de um fluido 

(adsorvato) para a superfície de uma fase sólida (adsorvente). No processo de adsorção as 

moléculas presentes na fase fluida são atraídas para a zona interfacial devido à existência de 

forças atrativas na superfície do adsorvente (MELLO et al., 2011). Classificam-se os 

fenômenos adsortivos quanto às forças responsáveis, em dois tipos: adsorção química e física 

(RUTHVEN, 1984). 

A quimissorção ou adsorção química ocorre com arranjo de elétrons levando à formação 

de ligação química entre o adsorvato e as valências livres dos átomos da superfície. A natureza 

das espécies envolvidas é que permitirá ou não a ocorrência da ligação química. Portanto, a 

adsorção química se torna específica, não ocorrendo igualmente para todas as espécies em 

solução. A interação entre a substância adsorvida e o sólido adsorvente pode ser lenta e 

irreversível; é um processo possível em ampla variação de temperatura, com calor de adsorção 

da mesma ordem de grandeza dos calores de reação e geralmente necessita de uma energia de 

ativação (altas temperaturas) (ALMEIDA, 2003; OLIVEIRA, 2003; MELO, 2007; CHAVES, 

2009; VASQUES, 2011). 

A adsorção física, também chamada de fisissorção, ocorre quando as forças 

intermoleculares de atração entre as moléculas da fase fluida e da superfície sólida são maiores 
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do que as forças atrativas entre as moléculas do próprio fluido. O calor de adsorção é pequeno, 

e da mesma ordem de grandeza dos calores de condensação. A adsorção física é completamente 

reversível, podendo o adsorvente ser usado outras vezes (regenerado). Pode acontecer em 

camadas múltiplas, sendo sempre exotérmica. Na adsorção, há uma diminuição da energia livre 

superficial do sistema sendo, portanto, um processo espontâneo, ou seja, a variação da energia 

livre de Gibbs (ΔG) é menor do que zero. Entretanto, há uma diminuição do número de graus 

de liberdade do sistema, pois as moléculas do adsorvato só podem se deslocar sobre a superfície 

do adsorvente, isto é, a variação de entropia (ΔS) é menor do que zero. Logo, a variação de 

entalpia (ΔH) será negativa, mostrando que a adsorção é também um processo exotérmico 

(RUTHVEN, 1984). 

Na adsorção existem dois modos de aplicações para sistemas líquidos em escala 

industrial. No primeiro, a adsorção em leito fixo, o adsorvente granular é mantido fixo sob a 

forma de um leito poroso através do qual o líquido a tratar sobe ou desce. O segundo método é 

a adsorção em bancada, que consiste em dispersar o adsorvente finamente dividido no líquido 

a tratar, promovendo simultaneamente uma agitação intensa da suspensão, e em seguida o 

adsorvente é filtrado (TREYBAL, 1955). 

Quanto ao propósito de remediação ambiental, o método de adsorção foi considerado uma 

técnica promissora para remoção de corantes de solução aquosa quando comparado com 

métodos tradicionais, em termos de custo, simplicidade, facilidade de operação, eficiência, 

flexibilidade e insensibilidade a poluentes tóxicos (PURKAIT et al., 2007; SANTOS; 

BOAVENTURA, 2008; ANBIA; HARIRI, 2010; SÁ, 2013; GAO et al., 2013; SOLTANI et 

al., 2013; XU et al., 2015). Além do que, a adsorção também não produz substâncias nocivas 

(CRINI, 2006).  Como consequência, tem se tornado um dos processos mais utilizados para 

tratamento de uma grande variedade de poluentes nas indústrias (GAO et al., 2013; SÁ, 2013; 

SOLTANI et al., 2013; XU et al., 2015; BANAEIA et al., 2017b). 

O conhecimento dos princípios físicos e químicos nos quais os processos adsortivos estão 

inseridos é fundamental para a interpretação dos fenômenos de adsorção. Os aspectos cinéticos 

e de equilíbrio de adsorção constituem a base teórica para o entendimento entre os princípios 

fundamentais e as práticas industriais. Estes parâmetros são, portanto, essenciais à análise e 

interpretação dos dados experimentais (OLIVEIRA, 2010). 

2.2.1 Fatores que influenciam a adsorção 

Os fatores que influenciam a eficiência do processo de adsorção incluem a natureza do 

adsorvente, do adsorvato e as condições operacionais, como por exemplo: interação adsorvente-
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adsorvente, área de superfície adsorvente, proporção de adsorvente/ adsorvato, tamanho de 

partículas adsorventes, temperatura, pH e tempo de contato (ALLEN; KOUMANOVA, 2005; 

CRINI, 2006). 

As principais características do adsorvente que podem interferir na adsorção são: área 

superficial especifica, densidade, grupos funcionais presentes na superfície, volume, 

distribuição do poro, natureza do material precursor e tamanho. Por outro lado, a natureza do 

adsorvato depende da polaridade, do tamanho da molécula, da solubilidade e da acidez ou 

basicidade. As condições operacionais incluem, principalmente, temperatura, pH e natureza do 

solvente (DOMINGUES, 2005; VIDAL et al., 2014). 

A polaridade do adsorvato é uma forte influência na adsorção, uma vez que uma espécie 

polar terá mais afinidade para o solvente ou para o adsorvente polar (DOMINGUES, 2005; 

VIDAL et al., 2014). Os grupos polares (hidroxilas, carboxílicos, aminas) têm afinidade por 

metais, promovendo uma melhor interação entre o íon metálico e a superfície do adsorvente 

(NGAH; HANAFIAH, 2008). 

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

de águas residuais é o pH da solução. A variação no pH leva à variação no grau de ionização 

da molécula adsortiva e nas propriedades superficiais do adsorvente (NANDI, 2009).  

A capacidade de adsorção e o tipo de centros ativos de superfície são indicados pelo ponto 

de carga zero (PCZ) (LIU, 2012). O PCZ é o pH no qual a carga superficial é zero e 

normalmente é usado para quantificar ou definir as propriedades eletroquímicas de uma 

superfície. Porém, o valor do pH é usado para descrever PCZ apenas para sistemas em que 

H+/OH- são os íons que determinam o potencial (YAGUB et al., 2014).  

A temperatura, também, tem uma grande influência nas relações de equilíbrio, pois em 

nível microscópico a temperatura afeta a agitação molecular do sistema, interfere nas forças de 

atração e repulsão entre as moléculas na fase fluida e entre o adsorvato e o adsorvente. Se a 

quantidade adsorvida aumenta com o aumento da temperatura, então a adsorção é um processo 

endotérmico. Isso pode ser devido ao aumento da mobilidade das moléculas de corante e ao 

aumento do número de locais ativos para a adsorção com o aumento da temperatura. Já a 

diminuição da capacidade de adsorção com o aumento da temperatura indica que a adsorção é 

um processo exotérmico. Nos processos exotérmicos o aumento da temperatura diminui as 

forças de adsorção entre as espécies corantes e os locais ativos na superfície adsorvente 

diminuindo a capacidade adsortiva (SALLEH et al., 2011). Para fazer a análise do mecanismo 

predominante no processo de adsorção é necessário dispor de dados de equilíbrio da adsorção 
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em diferentes temperaturas e obter as propriedades termodinâmicas (ΔG, ΔH, ΔS) (OLIVEIRA, 

2010). 

2.2.2 Cinética de Adsorção 

Cinética de adsorção se refere à taxa de remoção do adsorvato na fase fluida em relação 

ao tempo, envolvendo a transferência de massa de um ou mais componentes presentes da fase 

líquida para a partícula do adsorvente (NASCIMENTO et al., 2014). A cinética de adsorção é 

importante nos estudos de adsorção, pois fornece o tempo de equilíbrio. 

Vários modelos cinéticos são utilizados para examinar o mecanismo controlador do 

processo de adsorção, tais como reação química, controle da difusão e transferência de massa. 

Contudo, os modelos empregados com maior frequência são os de pseudoprimeira ordem e de 

pseudosegunda ordem (ROCHA et al., 2012). 

2.2.2.1 Cinética de pseudoprimeira ordem 

Uma das primeiras equações de taxa estabelecida para adsorção foi a de Lagergren 

(1898), também conhecida como Equação cinética de pseudoprimeira ordem. Essa Equação (1) 

é amplamente utilizada em processos de adsorção do soluto de uma solução líquida e está 

baseada na capacidade de adsorção do sólido (ANDIA, 2009). 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘1 (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)                                                                                                                           (1) 

em que k1 é a constante da taxa de adsorção de pseudoprimeira ordem (min-1); e qe e qt: são as 

quantidades adsorvidas por grama de adsorvente no equilíbrio e no tempo t, respectivamente 

(mg.g-1). 

Santos e Boaventura (2016) estudaram a adsorção de dois corantes do grupo azo em 

Argila Sepiolite em meio aquoso. Um corante era catiônico e o outro aniônico. São eles o 

Vermelho Básico 46 e o Azul Direto 85. Os dados cinéticos obtidos pelos autores responderam 

de forma positiva ao modelo de pseudoprimeira ordem.
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2.2.2.2 Cinética de pseudosegunda ordem 

Geralmente, os dados de adsorção de cinética são mais bem representados por essa 

cinética (YAGUB et al., 2014). O modelo de pseudosegunda ordem pode ser expresso de 

acordo com a Equação 2 (HO; MCKAY, 1999): 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘2 (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2                                                                                                                               (2) 

em que k2 é a constante da taxa de adsorção de pseudosegunda ordem (g.mg-1.min-1); e qe e qt: 

são as quantidades adsorvidas por grama de adsorvente no equilíbrio e no tempo t, 

respectivamente (mg.g-1). 

A equação de pseudosegunda ordem tem a vantagem de permitir a avaliação da 

capacidade de adsorção efetiva, a velocidade inicial de adsorção e a constante de velocidade do 

modelo cinético de pseudosegunda ordem (HO; McKAY, 2006). Ao contrário do modelo 

cinético de pseudoprimeira ordem, não há necessidade do conhecimento de algum parâmetro 

prévio e este modelo prevê o comportamento sobre o período completo da adsorção e está de 

acordo com um mecanismo de adsorção responsável pela etapa controladora da velocidade 

(HO; McKAY, 1999). 

É possível calcular a velocidade inicial (h0- mg.g-1.min-1) da adsorção para o modelo de 

pseudosegunda ordem com os dados de k2 e qe utilizando-se a Equação 3 (BERTOLINI; 

FUNGARO, 2011). 

ℎ0 =  𝑘 𝑥 𝑞𝑒
2                                                                                                                                            (3) 

2.2.3 Equilíbrio de adsorção  

O equilíbrio de adsorção é um requisito essencial para obtenção de informações 

relevantes sobre projeto e análise de um processo de separação por adsorção. Quando uma 

determinada quantidade de adsorvente entra em contato com um dado volume de adsorvato, a 

adsorção ocorre até que o equilíbrio seja alcançado. Isto é, quando o adsorvato é colocado em 

contato com o adsorvente, as moléculas ou íons tendem a fluir do meio aquoso para a superfície 

do adsorvente até que a concentração de soluto na fase líquida (Ce) permaneça constante. Nesse 

estágio é dito que o sistema atingiu o estado de equilíbrio e a capacidade de adsorção do 

adsorvente (qe) é determinada.  

Os dados de equilíbrio são comumente representados por uma isoterma de adsorção, a 

qual mostra a relação de equilíbrio entre a quantidade do material adsorvido e a concentração 

na fase fluida em uma dada temperatura constante (FERREIRA, 2011). Para se construir uma 

isoterma de adsorção coloca-se em contato a solução contendo o componente a ser adsorvido 
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em diferentes concentrações iniciais e em temperatura constante até o equilíbrio. Gráficos 

envolvendo a capacidade de adsorção (qe) versus concentração de soluto na fase líquida (Ce) 

podem ser obtidos a partir de dados experimentais. Aplicando modelagem com equações de 

isotermas, então a relação qe versus Ce pode ser expressa na forma matemática, e a capacidade 

máxima de adsorção de um adsorvente pode ser calculada experimentalmente. Os gráficos 

assim obtidos podem apresentar-se de várias formas, fornecendo informações importantes sobre 

o mecanismo de adsorção como demonstrado na Figura 10 (MELO et al., 2014). 

Figura 10 – Possíveis formas de isotermas de adsorção. 

 

Fonte: MELO et al. (2014). 

A fim de criar condições mais favoráveis no processo de adsorção para a eliminação de 

contaminantes em solução aquosa, é importante estabelecer a correlação mais apropriada para 

a curva de equilíbrio. Uma descrição matemática exata da capacidade de adsorção de equilíbrio 

é indispensável para a predição fiável dos parâmetros de adsorção e a comparação quantitativa 

do comportamento da adsorção em diferentes sistemas de adsorventes (GIMBERT et al., 2008). 

Existem muitas isotermas de equilíbrio que são frequentemente usadas, porém os modelos 

que se destacam são o de Langmuir e Freundlich. Estes modelos são bastante utilizados para 

descrever o comportamento de uma isoterma em tratamento de águas e efluentes (PERRICH, 

1981; FAUST; ALY, 1987; YAGUB et al., 2014).  

2.2.3.1 Modelo da Isoterma de Langmuir 

O Modelo de Langmuir é o primeiro modelo de isoterma que assume cobertura da 

monocamada na superfície do adsorvente. Nesse modelo de adsorção algumas hipóteses são 

estabelecidas, tais como: os sítios de adsorção são uniformemente energéticos, forma-se uma 

monocamada do material adsorvido e cada sítio comporta apenas uma molécula adsorvida. A 

afinidade iônica, independentemente da quantidade de material adsorvido, também considera 
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que não há interação entre moléculas adsorvidas em sítios próximos (MELLO et al., 2011; 

NASCIMENTO et al., 2014; ELMOUBARKI et al., 2015). 

A expressão matemática da isotérmica de Langmuir é dada pela Equação 4: 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚á𝑥 𝐾𝐿 𝐶𝑒 

1 + 𝐾𝐿 𝐶𝑒
                                                                                                                                (4) 

em que qe é a quantidade de corante adsorvida no equilíbrio (mg.g-1); Ce é a concentração no 

equilíbrio do soluto em solução (mg.L-1); qmáx representa a capacidade de adsorção na 

monocamada (mg.g-1);  e KL é a constante de Langmuir (L.mg-1). 

O parâmetro KL também é referido como constante de equilíbrio de adsorção (ZOHRA 

et al, 2007), constante de energia de ligação (EREN et al., 2007), constante relacionada com a 

afinidade aos locais de fixação (ALKAN et al., 2004), constante relacionada com a energia livre 

de adsorção (ÖZCAN et al., 2005) e constante que aumenta com o aumento do tamanho das 

moléculas adsorvidas (ECKENFELDER, 1989).  

O qmáx representa a capacidade de adsorção limite que corresponde à cobertura total da 

superfície do adsorvente com moléculas de adsorvato, sendo um parâmetro útil para comparar 

o desempenho da adsorção. 

De acordo com Pinheiro et al. (2013), o grau de desenvolvimento e da espontaneidade da 

reação de adsorção podem ser obtidos a partir da avaliação do parâmetro de equilíbrio ou fator 

de separação RL que indica se a reação de adsorção é favorável ou desfavorável por meio da 

Equação 5: 

𝑅𝐿 =
1

1 + 𝐾𝐿𝐶𝐻
                                                                                                                                  (5) 

em que RL é o fator de separação; CH é a concentração inicial de soluto mais alto (mg.L-1); e KL 

é a constante de Langmuir (L.mg-1). 

O valor de RL refere-se à classificação da isoterma em diferentes tipos: isoterma 

desfavorável, quando RL> 1, linear quando RL = 1 e favorável se 0 <RL <1,34. Já quando o 

resultado de RL for igual a zero, se trata de uma adsorção irreversível (MAHMOUD et al., 

2016). 

2.2.3.2 Modelo da Isoterma de Freundlich 

A isoterma de Freundlich (Equação 6) defende que não existe uma homogeneidade em 

toda a superfície do material e assume que a adsorção ocorre em locais com diferentes energias 

de adsorção, bem como a formação de múltiplas camadas do adsorvato (ELMOUBARKI et al., 

2015). 
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𝑞𝑒 = 𝐾𝐹𝐶𝑒
1/𝑛

                                                                                                                                       (6) 

em que KF é a constante de Freundlich relacionada com a capacidade de adsorção (mg.L-1); e n 

é a constante relacionada com a heterogeneidade da energia do sistema e do tamanho da 

molécula adsorvida. 

KF e n dependem da temperatura, do adsorvente e do adsorbato, sendo que a primeira, 

também designada por coeficiente de adsorção, é um indicador da capacidade de adsorção do 

adsorvente e a segunda está relacionada com a intensidade da adsorção e é também uma medida 

do desvio da adsorção da linearidade (ECKENFELDER, 1989). 

Se n for igual a 1 a adsorção é linear, o que significa que os locais de adsorção são 

homogêneos em termos de energia e que não há interação entre as moléculas adsorvidas. Se n 

for menor que 1, o processo será uma quimissorção e, quando n é muito menor que 1, as ligações 

de adsorção são fracas, a capacidade de adsorção é menor e, naturalmente, a adsorção é 

desfavorável. Se n for maior que 1, a adsorção é favorável, o processo é físico existindo maior 

número de locais de adsorção e, consequentemente, maior capacidade de adsorção (ÖZCAN; 

ERDEM; ÖZCAN, 2005). A adsorção é benéfica quando 1< n <10 (REBELO, 2000). 

2.2.3.3 Termodinâmica de adsorção 

A temperatura é um parâmetro importante e pode ser utilizada para identificar o 

mecanismo predominante no processo de adsorção. O aumento na temperatura pode provocar 

aumento na energia cinética, na taxa de difusão dos íons pela estrutura do adsorvente e aumentar 

a mobilidade das moléculas em solução (JIMENEZ et al., 2004). A termodinâmica estuda o 

fluxo de energia sob condições de equilíbrio, ou próximas às condições de equilíbrio. O calor 

de adsorção é o calor envolvido num sistema de retenção de uma quantidade definida de 

adsorvato em um adsorvente (WEBER, 1972). Para fazer esta análise é necessário dispor de 

dados de equilíbrio da adsorção em diferentes temperaturas e obter as propriedades 

termodinâmicas (ΔG, ΔH, ΔS). 

O estudo da termodinâmica de adsorção consiste na determinação das grandezas 

entalpia de adsorção (ΔH KJ.moL-1), energia livre de Gibbs (ΔG KJ.moL-1) e entropia (ΔS 

KJ.moL-1). Essas grandezas indicam se o processo é espontâneo, exotérmico ou endotérmico. 

Além disso, análises dos valores obtidos em função da cobertura do adsorvato sobre o 

adsorvente pode dar informações sobre a heterogeneidade do adsorvente. 

Quando se dispõe de isotermas a diferentes temperaturas, é possível realizar a estimativa 

dos parâmetros termodinâmicos, a partir de métodos gráficos. Primeiramente, estima-se o valor 

da constante de equilíbrio termodinâmico (Kads). O Kads é o número de sítios disponíveis no 
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sólido, ou a sua capacidade máxima de adsorção. Este parâmetro nem sempre é devidamente 

considerado e costumeiramente se empregam os valores máximos observados nas isotermas em 

estudo, como se todos os sítios ativos do sólido estivessem, de fato, ocupados para aquele caso 

específico. Quando o modelo de Langmuir se ajusta bem aos dados experimentais, a constante 

de adsorção de Langmuir, a qual se relaciona com a constante de equilíbrio de adsorção, pode 

ser convenientemente empregada para o cálculo dos parâmetros termodinâmicos (BONIOLO; 

YAMAURA; MONTEIRO, 2010 apud LIMA et al., 2014). 

A variação da energia livre de Gibbs durante a adsorção (CALVET, 1989) pode ser 

calculada pela equação (Equação 7). 

𝛥𝐺 = −𝑅𝑇ℓ𝑛𝐾𝑎𝑑𝑠                                                                                                                              (7) 

em que Kads é a constante de equilíbrio termodinâmico (L.g-1); R é a constante universal dos 

gases (8,314 J.moL-1.K-1); e T é a temperatura (K).  

A variação de entalpia (ΔH) e a variação de entropia (ΔS) podem ser calculadas 

utilizando a equação de Van’t Hoff (Equação 8) a partir de uma representação gráfica de 𝑙𝑛Kads 

versus 1/𝑇 (HAN et al., 2005). O uso da equação de Van’t Hoff é a metodologia indireta mais 

precisa para calcular os parâmetros de adsorção termodinâmica nas interfaces sólido/solução 

(PRADO et al., 2004; HOLDGATE; WARD, 2005; CESTARI et al., 2009). 

ℓ𝑛𝐾𝑎𝑑𝑠 =
∆𝑆

𝑅
−

∆𝐻

𝑅𝑇
                                                                                                                                (8) 

em que 𝑇 é a temperatura da solução (K); 𝑅 é a constante dos gases ideais (8,314 J.mol-1.K-1); 

Kads é a constante de equilíbrio termodinâmico. 

2.3 Adsorventes 

Os adsorventes são geralmente sólidos porosos com grande área interna, propiciando 

assim o fenômeno da adsorção. A tendência de aumento de concentração e acumulação de uma 

substância (adsorvato) sobre a superfície do adsorvente é o que caracteriza o processo de 

adsorção (ALMEIDA, 2003; OLIVEIRA, 2003; CHAVES, 2009; VASQUES, 2011). Para 

escolha de um adsorvente é interessante utilizar materiais adsorventes com alta capacidade de 

adsorção e de baixo custo. Um adsorvente, para ser eficaz, deve também poder ser regenerado 

após utilização (THOMAS; CRITTENDEN, 1998). 

O carvão ativado é uma forma de carbono puro de grande porosidade, que apresenta 

notáveis propriedades atribuídas a sua grande área superficial, entre elas, a remoção de 

impurezas dissolvidas em solução. Ele é fabricado a partir dos mais diversos tipos de matérias 

orgânicos, por processo de pirólise e ativação. A Figura 11 mostra a diferença entre o carvão 
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ativado e o comum. O carbono ativado é convencionalmente usado para adsorver corantes de 

águas residuárias. Em particular, a eficácia da adsorção em carbonos ativados para remoção de 

uma grande variedade de corantes de águas residuárias tornou a alternativa ideal 

(RAMAKRISHNA; VIRARAGHAVAN, 1997). No entanto, o uso de carbono ativado é 

limitado pelo seu custo relativamente alto e pela difícil regeneração (RAMAKRISHNA; 

VIRARAGHAVAN, 1997; MALIK, 2004; WANG et al., 2005; SHARMA, 2010; ZENASNI 

et al., 2012; CHICINAŞ et al., 2018). 

Figura 11 – Diferença entre o carvão comum e o ativado. 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

As argilas minerais são geralmente definidas como os minerais que compõem a fração 

coloide de solos, sedimentos, rochas e água e podem ser misturas de minerais de argila de grão 

fino e cristais de tamanho de argila de outros minerais. Nos últimos anos, tem houve um 

crescente interesse em utilizar materiais de argila por sua capacidade de adsorção de íons 

inorgânicos e moléculas orgânicas. Os minerais de argila mostram uma forte afinidade tanto 

com corantes catiônicos quanto aniônicos. No entanto, a adsorção de corantes em minerais de 

argila é dominada principalmente por processos de troca iônica. Isso significa que a capacidade 

de adsorção pode variar fortemente com o pH (YAGUB et al., 2014). 

Alumina é um gel cristalino poroso sintético, que está disponível na forma de grânulos 

de diferentes tamanhos com área superficial variando de 200 a 300 m2.g-1. A alumina é 

normalmente usada em indústrias que necessitam remover água de corrente de gás. Isso é 

possível devido à alta densidade de grupos funcionais na superfície, fornecendo locais ativos 

para adsorção de moléculas polares (água) (DO, 1998). Existem vários trabalhos que utilizaram 

a alumina como adsorvente para remoção de corantes (ADAK et al., 2005; HUANG et al., 

2007). 

A sílica gel (Figura 12) é um suporte inorgânico que contém em toda sua superfície uma 

elevada quantidade de grupos silanóis (Si-OH). Estes grupos silanóis se comportam como ácido 

fraco de Brφnsted – Lowry, sendo responsáveis pela reatividade da sílica, e desempenhando 

um papel importante nos processos relacionados à sua superfície que é sua polaridade (UNGER; 

BECKER; ROUMELIOTIS, 1976). Como adsorvente ela possui boas características como, por 
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exemplo, é estável, tem baixo custo, atinge o equilíbrio rapidamente, possue boa porosidade, 

alta área superficial e alta resistência mecânica (ATIA et al., 2009; FAN et al., 2011, KONER 

et al., 2011). 

Figura 12 – Estrutura da sílica gel com seus diferentes grupos: (A) siloxano, (B) silanol 

isolado (C), silanóis vicinais (D) e silanóis geminais (E). 

 

Fonte: Aline (2014). 

As zeólitas fazem parte do grupo de alumino-silicatos hidratados de metais alcalinos e 

alcalino-terrosos. A zeólita pode ser encontrada naturalmente ou na forma sintética. Porém, a 

aplicação da zeólita natural não é tão ampla quanto a zeólita sintética devido à maior 

especificidade da zeólita sintética (DO, 1998). As zeólitas possuem elevadas áreas superficiais 

específicas, boa capacidade de troca iônica, baixa densidade, grande volume de poros vazios e 

o baixo custo. Tornando-as atraentes como adsorventes. Existem muitos tipos de zeólitas, sendo 

mais de 40 naturais (BABEL; KURNIAWAN, 2003). Na Figura 13 mostram as estruturas das 

zeólitas X e Y e A. 

Figura 13 – Estruturas das zeólitas X e Y (A) e zeólita A (B). 

 

(A) 

 

(B) 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Frequentemente, para melhorar as capacidades adsortivas dos adsorventes vem se 

modificando as superfícies desses utilizando compostos orgânicos (PHAN et al., 2000; 

JESIONOWSKI 2005; CESTARI et al., 2006; ANDRZEJEWSKA et al., 2007; DONIA et al., 

2009; VIANA, 2014; LIU et al., 2015; BANAEIA et al., 2017a; BANAEIA et al., 2017b; 

FARIAS et al., 2018). Os grupos orgânicos que contém ao menos uma ligação C-Si, é chamado 

de organossilanos (FONSECA; AIROLDI, 2003; SAYILKAN et al., 2004). 

Os organossilanos proporcionam uma série de diferentes reações de imobilização 

originando compostos híbridos (orgânico - inorgânico). A presença deste componente orgânico 

constitui a fase quimicamente funcionalizada, que pode ser de natureza monomérica ou 

polimérica. Na estrutura monomérica, as moléculas orgânicas constituem uma camada 

monomolecular, ligada quimicamente à superfície. Já a estrutura polimérica é caracterizada pela 

formação de polímeros orgânicos, como acontece, por exemplo, nas sílicas que são 

covalentemente ligadas à superfície (JAL; PATEL; MISHRA, 2004; SALES; PRADO; 

AIROLDI, 2002). 

2.3.1 Adsorção em Sílica Gel funcionalizada 

A silica gel é de particular interesse como suporte para grupos orgânicos, pois ela é 

facilmente modificada e a imobilização com compostos orgânicos melhora sua capacidade de 

adsorção (ATIA et al., 2009; CESTARI et al., 2009; FAN et al., 2011, KONER et al., 2011). 

Por conseguinte, ela vem sendo modificada com vários grupos orgânicos para a remoção de 

corantes (ANDRZEJEWSKA et al., 2007; DONIA et al., 2009; VIANA, 2014; LIU et al., 2015; 

BANAEIA et al., 2017a; BANAEIA et al., 2017b; FARIAS et al., 2018). 

O processo de organofuncionalização consiste na imobilização de moléculas de 

organossilano modificada com grupos funcionais específicos. Os organossilanos normalmente 

utilizados apresentam estrutura do tipo R-SiX3, onde R é o grupo funcional orgânico e X é o 

grupo hidrolisável, normalmente metóxi (-OCH3) ou etóxi (-OC2H5). O grupo funcional R 

contém um grupo reativo R’ ligado a um grupo espaçador, geralmente o propil, da seguinte 

maneira: R’- (CH2)3-SiX3. Este grupo reativo (R’) pode ser o vinil (-HC=CH2), amino (-NH2), 

mercapto (-SH) (FONSECA; AIROLDI, 2003; SAYILKAN et al., 2004). 

Observa-se que durante o processo de imobilização, a nova superfície passa a ter 

propriedades diferentes, sendo denominada de organofuncionalizada. Para que ocorra a 

organofuncionalização é necessário haver a ativação dos grupos silanóis, facilitando desta 

forma, a ligação entre os compostos organossilanos e a estrutura da sílica. A ligação formada 

entre o suporte e a parte orgânica é covalente, sendo esta possível devido à reatividade dos 
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grupos alcóxidos com os grupos silanóis presentes na superfície da sílica gel (MORAIS; 

JARDIM, 2005). 

Atualmente, existem muitos estudos modificando sílicas com grupos aminopropílicos, 

esses adicionados na superfície da sílica gel proporcionam uma maior hidrofobicidade ao 

adsorvente, aumentando a atração organofílica e a atração eletrostática entre suas moléculas de 

superfície e corante (WU et al., 2006; ANDRZEJEWSKA et al., 2007). Na Figura 14 podemos 

observar a superfície da sílica gel realizando ligações com o grupo funcional 3-

aminopropyltriethoxysilane (APTS) de diferentes maneiras. No Quadro 4 estão compilados 

alguns trabalhos que modificaram sílica com compostos orgânicos, com o intuito de adsorver 

corantes, inclusive com APTS. Observando os estudos que utilizaram a sílica modificada com 

APTS podemos concluir pelos dados de quantidade máxima adsorvida, que houve uma grande 

variação de adsorção obtida entre os autores (ANDRZEJEWSKA et al., 2007; DONIA et al., 

2009; VIANA, 2014 FARIAS et al., 2018). Esta variação pode ser por conta dos corantes 

estudados possuírem classificações distintas e diferentes grupos funcionais. Por isso se faz 

necessário um estudo aprofundado das características dos corantes nos processos adsortivos. 

Figura 14 – Superfície da sílica gel realizando ligações de diferentes maneiras com o grupo 

funcional 3- aminopropiltrietoxisilano (APTS). 

 

Fonte: Papirer 2000. 

Ainda no Quadro 4 podemos constatar que a sílica modificada com N-2-(aminoetil)-3-

aminopropiltrimetoxisilano foi o trabalho que mostrou melhores quantidades de corante 

adsorvido em massa de adsorvente dos trabalhos compilados (110,7 mg.g−1). Jesionowski 

(2005) estudou um corante catiônico o Azul de metileno na sua avaliação. 
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Quadro 4 – Estudos que modificaram sílicas gel com compostos orgânicos para adsorção de corantes. 
(continua) 

Composto Orgânico Corante 
Quantidade adsorvida 

(qmáx) 
Temperatura Referência 

Monochloro-triazinyl β-

cyclodextrin 
Azul Ácido 25 45,80 mg.g−1 - PHAN et al. (2000) 

N-2-(aminoetil)-3-

aminopropiltrimetoxisilano 

Azul de metileno 110,8 mg.g−1 

- JESIONOWSKI (2005) 

Laranja Ácido 52 11,7 mg.g−1 

Aminopropilsilica (SiNH2) 

3-(trimethoxysilyl) 

propylamine 

Amarelo Reativo 9,24 mg.g−1 

298 K CESTARI et al. (2006) 

Vermelho Reativo 9,82 mg.g−1 

Aminopropiltrietoxisilano 

(APTS) 
Azul Reativo 19 7,5 mg.g-1 - 

ANDRZEJEWSKA et al. 

(2007) 

 

Aminopropiltrietoxisilano 

(APTS) 

 

Laranja Ácido 10 11,80 mg.g−1 
298 K DONIA et al. (2009) 

Laranja Ácido 12 35,50 mg.g−1 

Aminopropiltrietoxisilano 

(APTS) 

Vermelho Ácido 18 20,32 mg.g−1 

303 K VIANA (2014) Vermelho Ácido 27 19,55 mg.g−1 

Vermelho Ácido 66 47,13 mg.g−1 

Sodium polyaspartate Azul de metileno 90,2 mg.g−1 298 k LIU et al. (2015) 
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Quadro 4 – Estudos que modificaram sílicas gel com compostos orgânicos para adsorção de corantes. 
(continuação) 

Composto Orgânico Corante 
Quantidade adsorvida 

(qmáx) 
Temperatura Referência 

2,2- (hexane-1,6-diylbis(oxy)) 

dibenzaldehyde 

Azul Reativo 19 

73 mg.g−1 298 K 

BANAEIA et al. (2017a) 

75 mg.g−1 308 K 

82 mg.g−1 318 K 

89 mg.g−1 328 K 

Amarelo Reativo 84 

68 mg.g−1 298 K 

71 mg.g−1 308 K 

81 mg.g−1 318 K 

85 mg.g−1 328 K 

2,2-(pentano-1,5-diilbis (oxi)) 

dibenzaldeído 

 

Azul Reativo 19 

37 mg.g−1 298 K 

 

BANAEIA et al. (2017b) 

 

40 mg.g−1 308 K 

48 mg.g−1 318 K 

55 mg.g−1 328 K 

Amarelo Reativo 84 

32 mg.g−1 298 K 

35 mg.g−1 308 K 

44 mg.g−1 318 K 

50 mg.g−1 328 K 

Aminopropiltrietoxisilano 

(APTS) 
Vermelho Congo 5 mg.g−1 298 K FARIAS et al. (2018) 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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3 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA 

ANALISAR CORANTES POR ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR 

NA REGIÃO DO VISÍVEL  

3.1 Considerações iniciais 

Os efluentes industriais podem conter vários poluentes, entre eles diferentes corantes que 

são utilizados largamente em diversos setores industriais. Assim, o tratamento desses efluentes 

para a remoção de corantes é um tema de grande importância e tem motivado diversos estudos. 

Neste contexto, a quantificação de corantes em meio aquoso através de métodos confiáveis é 

extremamente necessário (ALI, 2010; AHMED et al., 2016; SALLEH et al., 2011; WAN et al., 

2011; NOROOZI, SORIAL, 2013). 

Para identificação de corantes em efluentes se vê a necessidade de métodos validados que 

quantifiquem com confiabilidade os corantes em meio aquoso. A validação de métodos 

analíticos comprova através de evidências objetivas que requisitos para uma determinada 

aplicação ou uso específico são atendidos (NBR ISO/IEC 17025:2001). O uso de testes 

estatísticos adequados torna as decisões menos subjetivas o que faz com que o processo de 

validação de métodos analíticos seja mais objetivo, mais fácil de demonstrar e implantar 

(BARROS et al., 2002). 

Para identificação e quantificação de corantes a técnica de espectrofotometria de absorção 

molecular na região do visível é comumente empregada por conta das características destes 

compostos (CAMPOS, 2014; HASSAN, 2015; WAWRZKIEWICZ et al., 2015; ABBASIAN 

et al., 2017, BANAEIA et al., 2017a, BANAEIA et al., 2017b). 

Assim, o objetivo do presente Capítulo foi desenvolver e validar métodos confiáveis e de 

baixo custo para quantificação por espectrofotometria de absorção molecular de corantes azos 

tais como o Amaranto (AR27), Ponceau 4R (P4R) Vermelho Ácido 17 (AR17) e o Azul de 

Hidroxinaftol (AHN) em meio aquoso oriundos de células experimentais de adsorção em 

batelada. 

3.2 Material e métodos 

Os procedimentos experimentais da pesquisa foram desenvolvidos no Laboratório de 

Química Analítica do Instituto Federal do Ceará de Educação Ciência e Tecnologia - Campus 

Fortaleza (LQA/IFCE). 
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3.2.1 Reagentes e Soluções 

Todas as soluções utilizadas neste estudo foram preparadas com reagentes de grau 

analítico e água destilada ou deionizada. 

Neste trabalho foram utilizados quatro corantes: o Amaranto (AR27), CAS n° 915-67-3, 

da marca Sigma-Aldrich; o Ponceau 4R (P4R), CAS nº 2611-82-7, e o Vermelho Ácido 17 

(AR17), CAS nº 5858-33-3, ambos da Acros Organics; e o Azul de Hidroxinaftol (AHN), CAS 

nº 63451-35-4, da marca Fluka. As massas moleculares (MM) e algumas propriedades destes 

compostos são mostrados no Quadro 5, enquanto suas estruturas moleculares são ilustradas na 

Figura 15. Dentre os corantes estudados, o P4R é utilizado pela indústria alimentícia, o AR27 

tanto na indústria alimentícia como têxtil, o AR17 apenas na indústria têxtil e o AHN é um 

indicador analítico de cátions (e.g., cálcio). Estes corantes possuem grupos funcionais 

semelhantes e têm como características comuns serem aniônicos, ácidos e possuírem o grupo 

funcional azo como grupo cromóforo. 

 

Quadro 5 – Características dos corantes AR27, P4R, AR17 e AHN. 

Corante AR27 P4R AR17 AHN 

C.I. 16185 16255 16180 - 

MM (g.mol-1) 604,47 604,47 502,42 620,46 

SO3
- 3 3 2 3 

OH- 1 1 1 2 

λmáx (nm)  520 506 518 650 

Classificação 

Química 

Monoazo 

Trissulfonado  

Monoazo 

Trissulfonado 

Monoazo 

Dissulfonado 

Monoazo 

Trissulfonado 

Classificação 

de dissolução 
Aniônico Aniônico Aniônico Aniônico 

Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho Ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol 

(AHN). 

Nota: λmáx é o comprimento de onda da luz máximo. 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Figura 15 – Estruturas moleculares dos corantes: (a) AR27; (b) AR17; (c) P4R; (d) AHN. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho Ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol (AHN). 
Nota: Os grupos funcionais que distinguem as estruturas dos corantes estudados estão em destaque. 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Soluções 500 mg.L-1 dos corantes (solução estoque) foram preparadas e armazenadas na 

ausência de luz a 4 °C. Algumas soluções de corantes utilizadas neste estudo foram obtidas por 

diluições de alíquotas das soluções estoques para as concentrações desejadas. As soluções 

estoques foram utilizadas para preparar soluções de calibração tamponadas. 

Para este estudo foram preparados três tampões em três pHs distintos. O primeiro tampão 

preparado foi o tampão acético (pH 5,5) foi realizado pesando-se 74,6 g de Acetato de sódio 

anídrico e adicionando-se 5,3 mL de ácido acético glacial e então aferindo-se para 1L com água 

destilada. O tampão de Mcllvaine é um tampão de pH 7 e foi preparado adicionando-se 16,47 

mL de Na2HPO4 (0,2 M) e 3,53 mL de Ácido Cítrico (0,1 M).  E por último, preparou-se o 

tampão Ringer (pH 12) adicionando-se 50 mL de Na2HPO4 (0,1 M) e 75 mL de NaOH (0,1 M). 

Vale citar que em todas as soluções tampões foi adicionado 2,5 mg.L-1 de ácido etilenodiamino 

tetra-acético (EDTA). 
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3.2.2 Desenvolvimento e validação de um método analítico 

Foram desenvolvidos e validados métodos para quantificação por espectrofotometria de 

absorção molecular na região do visível do teor de corantes do grupo azo em matrizes aquosas. 

Estes estudos de validação foram planejados e executados usando documentos de referência e 

artigos publicados recentemente (ICH, 2005; DOQ-CGCRE-008, 2007; SILVA et al., 2015; 

SILVA-BUZANELLO et al., 2015; MARTIN et al., 2016; SUN et al., 2016). Nestes 

experimentos, o método foi validado para os seguintes parâmetros: robustez, linearidade, 

precisão e a exatidão e os limites de detecção e de quantificação. O conjunto dessas ações pode 

ser chamado de parâmetros de desempenho analítico, características de desempenho ou figuras 

de mérito (BRITO et al., 2003; RIBANI et al., 2004; LIMA et al., 2017). 

Inicialmente, foi aplicado o teste de Grubbs nos dados obtidos do estudo para verificação 

de valores dispersos utilizando-se a Equação 9. 

𝐺𝑐 =
(𝑔𝑖 − 𝑔)

𝑆
                                                                                                                               (9) 

em que 𝑔𝑖 é o valor suspeito; 𝑔 é a média; 𝑆 é o desvio padrão. 

Se Gc for maior do que o G tabelado o valor suspeito deve ser rejeitado. 

3.2.2.1 Robustez e Influência da dureza 

O ensaio de robustez foi realizado somente em relação à influência do pH da amostra, 

haja vista que as demais condições dos métodos são controladas. Ajustou-se os pHs das 

soluções corantes com soluções de HCℓ e NaOH, de distintas concentrações, para os valores de 

3, 7 e 11, e posteriormente, determinando-se as varreduras destas soluções em 

espectrofotômetro de feixe duplo da marca Shimadzu, modelo UV-1601PC, utilizando cubetas 

pareadas de vidro de 1,0 cm de caminho ótico. 

A influência da dureza da água na quantificação dos corantes foi previamente avaliada no 

desenvolvimento dos métodos.  Os testes da dureza foram realizados utilizando-se três amostras 

para cada corante. Na primeira amostra não se fez adição de cálcio, na segunda adicionou-se 

10 mg.L-1 de cálcio e na terceira 20 mg.L-1 de cálcio. Posteriormente, acrescentava-se nas três 

amostras, o tampão que continha EDTA (2,5 mg.L-1), agitavam-se as misturas e, então, eram 

feitas as varreduras de 400 a 800 nm no espectrofotômetro.  

3.2.2.2 Determinação dos comprimentos de onda 

As medições espectrofotométricas dos corantes estudados foram realizadas em 

espectrofotômetro de feixe duplo da marca Shimadzu utilizando cubetas pareadas de vidro de 

1,0 cm de caminho ótico. Para identificação dos comprimentos de ondas de máxima absorção 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0187893X17300678#bib0010
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e seleção do pH ideal dos corantes foram realizadas varreduras espectrais na faixa de absorção 

visível (400 a 800 nm) nas soluções aquosas tamponadas. Para isso tomou-se três diferentes 

tampões: tampão acético (pH 5,5), um tampão de Mcllvaine (pH 7,0) e um tampão de Ringer 

(pH 12). Nas soluções tampões foram adicionados EDTA na concentração de 2,5 mg.L-1 com o 

intuito de eliminar a possível interferência de metais, como dito no item anterior. A solução 

tampão com EDTA foi chamada neste estudo de solução estabilizante. 

3.2.2.3 Linearidade 

A linearidade foi estabelecida pela média de seis curvas padrões, as quais foram obtidas 

em seis níveis de diferentes concentrações dos corantes (5, 15, 30, 40, 50 e 60 mg.mL-1). E 

então foi avaliada através de análise de regressão linear, utilizando ajuste dos dados pelo 

método dos mínimos quadrados. Para avaliar numericamente a qualidade do ajuste do modelo, 

utilizou-se a análise de variância (ANOVA) com teste unilateral (p < 0,05). A escolha desse 

teste estatístico se deu pela comparação entre as variâncias obtidas entre duas ocasiões 

diferentes utilizando-se a Equação 10. 

𝐹 =
𝑀𝑄𝑇𝑎

𝑀𝑄𝑇𝑏
                                                                                                                                          (10) 

em que MQT é a média quadrática total, que expressa a variância do total de dados entre os 

resultados (índice a) e dentro dos resultados (índice b). 

3.2.2.4 Precisão e Exatidão 

Para o estudo de precisão foi utilizada a concentração de 30 mg.mL-1 dos corantes. Essa 

concentração foi escolhida por estar na metade da faixa de trabalho. As soluções foram 

determinadas em seis dias diferentes e por dois analistas. Os resultados também foram avaliados 

pela análise de variância (ANOVA) com teste unilateral (p < 0,05) (Equação 10). Além do que, 

foram calculados os parâmetros estatísticos: Média, Desvio Padrão (DP) e Coeficiente de 

Variação (CV). 

A exatidão foi avaliada pelo método de recuperação do analito em três concentrações 

diferentes (5, 40 e 60 mg.mL-1). Cada concentração das soluções foi preparada cinco vezes e 

então analisada no espectrofotômetro em triplicata. Os parâmetros estáticos aplicados nos 

resultados foram: Média, Desvio Padrão (DP) e Coeficiente de Variação (CV).



62 

 

3.2.2.5 Limites de detecção e quantificação 

Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram determinados, 

matematicamente, a partir da curva analítica resultante da média das três curvas analíticas. O 

cálculo para determinar os valores correspondentes ao LD e LQ, baseia-se no desvio padrão 

(DP) de dez leituras do branco no comprimento de onda de interesse e sua relação com a 

inclinação da reta (coeficiente angular) da curva analítica, seguindo as Equações 11 e 12, 

respectivamente para LD e LQ. 

𝐿𝐷 =
𝐷𝑃

𝐼
𝑥 3,3                                                                                                                                 (11) 

𝐿𝑄 =
𝐷𝑃

𝐼
𝑥 10                                                                                                                                  (12) 

3.2.2.6 Fotodegradação 

Para o estudo da fotodegradação foi preparada uma solução de concentração de 

30 mg.mL-1 a qual foi colocada em recipientes de vidro tampado (triplicata), sobre uma bancada 

exposta à luz artificial (fluorescente) por um tempo total de 48 horas. Após, decorridos os 

tempos previstos 12, 24, 36 e 48 horas, foram efetuadas as leituras das soluções nos 

comprimentos de onda máximos pré-determinados de cada corante no espectrofotômetro. Para 

os cálculos das concentrações utilizou-se uma curva de calibração previamente determinada. 

3.3 Resultados e discussão 

3.3.1 Desenvolvimento e validação de um método analítico 

3.3.1.1 Robustez e Influência da dureza 

Para verificar a robustez, ajustaram-se os valores de pH das soluções corantes com 

soluções de HCℓ e NaOH para os valores de pH 3, 7 e 11 (ácido, neutro e básico), e 

posteriormente, determinaram-se as varreduras espectrofotométricas na região visível 

(comprimentos de onda de 400 a 800 nm) destas soluções. Estas varreduras estão apresentadas 

nos gráficos das Figuras 16 a 19. Como é tipicamente observada em análises com a técnica de 

absorção molecular, a necessidade de se tamponar as soluções corantes para manter a coerência 

dos resultados analíticos foi confirmada pelas leituras espectrofotométricas obtidas, já que há 

uma variação considerável entre as varreduras nos diferentes valores de pH. Esses resultados 

confirmam que a influência do pH depende da estrutura química do azo corante e, nesse caso, 

dos grupos funcionais presentes no composto. Vale citar que as maiores variações de 

absorbância ocorreram com o AHN, inclusive com variações nos máximos comprimentos de 
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onda, na faixa de valores de pH considerada. Dessa forma, o desenvolvimento de metodologias 

deve sempre considerar o pH do meio analítico. 

Figura 16 – Varreduras espectrofotométricas do AR27 no ensaio de robustez. 

 

Legenda: Amaranto (AR27). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

Figura 17 – Varreduras espectrofotométricas do AR17 no ensaio de robustez. 

 

Legenda: Vermelho ácido 17 (AR17). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Figura 18 – Varreduras espectrofotométricas do P4R no ensaio de robustez.  

 

Legenda: Ponceau 4R (P4R). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

 

Figura 19 – Varreduras espectrofotométricas do AHN no ensaio de robustez. 

 

Legenda: Azul de Hidroxinaftol (AHN). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Ademais, no desenvolvimento dos métodos, o estudo da influência da dureza 

possivelmente presente nas soluções corantes foi realizado pela comparação das varreduras 
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espectrais obtidas em amostras dosadas para concentrações de 0, 10 e 20 mg.L-1 de íon cálcio 

após adição de solução estabilizante. A solução estabilizante era constituída por uma solução 

tamponada de EDTA 2,5 mg.L-1. A presença de certos metais, inclusive em diferentes 

concentrações, pode alterar o sinal fotométrico dos corantes azos e, por isso, deve ser 

considerada no desenvolvimento do método. As varreduras espectrofotométricas obtidas e 

comparadas neste estudo estão mostradas nos gráficos das Figuras 20 a 23. Os resultados 

indicam a eficácia da solução estabilizante na eliminação da possível interferência da dureza da 

água (solvente) durante os ensaios, as quais haviam sido observadas em ensaios preliminares, 

viabilizando a seletividade do método desenvolvido. 

 

Figura 20 – Varreduras espectrofotométricas do corante AR27 (40 mg.L-1) contendo 

concentrações de 0, 10 e 20 mg.L-1 de cálcio após adição da solução estabilizadora. 

 

Legenda: Amaranto (AR27). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

 

 



66 

 

Figura 21 – Varreduras espectrofotométricas do corante AR17 (40 mg.L-1) contendo 

concentrações de 0, 10 e 20 mg.L-1 de cálcio após adição da solução estabilizadora. 

 
Legenda: Vermelho ácido 17 (AR17). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
 

Figura 22 – Varreduras espectrofotométricas do corante P4R (40 mg.L- 1) contendo 

concentrações de 0, 10 e 20 mg.L-1 de cálcio após adição da solução estabilizadora. 

 
Legenda: Ponceau 4R (P4R) 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Figura 23 – Varreduras espectrofotométricas do corante AHN (40 mg.L- 1) contendo 

concentrações de 0, 10 e 20 mg.L-1 de cálcio após adição da solução estabilizadora. 

 
Legenda: Azul de Hidroxinaftol (AHN). 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

3.3.1.2 Determinação dos comprimentos de ondas 

Nesta etapa, as varreduras espectrais mostradas nos gráficos das Figuras 24 a 27 foram 

obtidas para as soluções corantes (40 mg.L-1) após adição de 2 mL de uma das soluções tampões 

pré-selecionadas: acética (pH 5,5), de Mcllvaine (pH 7,0) e de Ringer (pH 12). A partir da 

análise destas curvas espectrofotométricas foram selecionados o tampão mais adequado e o 

correspondente comprimento de onda máximo obtido para quantificação dos analitos (corantes) 

nos ensaios adsortivos. 
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Figura 24 – Varreduras espectrofotométricas da solução aquosa de 40 mg.L- 1 do corante 

AR27 na presença do tampão acético, de Mcllvaine e de Ringer. 

 

Legenda: Amaranto (AR27). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Figura 25 – Varreduras espectrofotométricas da solução aquosa de 40 mg.L- 1 do corante 

AR17 na presença do tampão acético, de Mcllvaine e de Ringer. 

 

Legenda: Vermelho ácido 17 (AR17). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Figura 26 – Varreduras espectrofotométricas da solução aquosa de 40 mg.L- 1 do corante P4R 

na presença do tampão acético, de Mcllvaine e de Ringer. 

 

Legenda: Ponceau 4R (P4R). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Figura 27 – Varreduras espectrofotométricas da solução aquosa de 40 mg.L- 1 do corante 

AHN na presença do tampão acético, de Mcllvaine e de Ringer. 

 

Legenda: Azul de Hidroxnaftol (AHN). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Para os corantes AR27, AR17 e P4R observou-se que as maiores absorbâncias foram 

obtidas em valores ácidos e neutros de pH para comprimentos de onda entre 500 e 550 nm. Este 

comportamento já era esperado, visto que esses três corantes possuem estruturas moleculares 

bem similares (Figura 15). Como muitos efluentes indústrias têm valores de pH próximos a 5 

(NTULI et al., 2009; NECKEL, 2016; PIZATO et al., 2016), o tampão acético foi escolhido 

para a metodologia de quantificação das soluções corantes. Assim, foram selecionados os 

comprimentos de onda de 520, 518 e 506 nm, respectivamente, para os corantes AR27, AR17 

e P4R. Já para o corante AHN, que produziu maiores absorções moleculares na faixa de pH 

básico, foram utilizados na sua quantificação o tampão de Ringer (pH 12) e um comprimento 

de onda de 650 nm. Essa diferença de comportamento pode ter ocorrido com AHN, pois esse 

possui um grupo auxocromo a mais, -OH, do que os demais corantes. Nas moléculas, os 

sistemas conjugados capazes de absorver energia na faixa do visível são denominados 

cromóforos, que no caso dos corantes estudados é o grupo cromóforo azo. Porém, a cor emitida 

pode sofrer influências eletrônicas de outros grupos próximos ao sistema cromóforo. Estes 

grupos presentes na molécula que alteram o comprimento de onda absorvido pelo grupo 

cromóforo são denominados auxocromos. Os grupos auxocromos podem influenciar o grupo 

cromóforo de várias maneiras, deslocando o comprimento de onda absorvido para um valor 

maior (deslocamento batocrômico) ou para um valor menor (deslocamento hipsocrômico) ou 

alterando a intensidade de absorção dos comprimentos de onda, de modo a aumentá-la (efeito 

hipercrômico) ou diminuí-la (efeito hipocrômico) (PAVIA et al., 2001; MARTINS et al., 

2015). 

A análise das varreduras obtidas para as diferentes razões volume amostral e volume de 

solução estabilizante consideradas, apresentadas nas Figuras 28 a 31, indicam que as variações 

se devem exclusivamente às correspondentes variações nas concentrações da mistura final. 

Desta forma, para o AR27 as duas maiores absorbâncias foram nas proporções de 9:2 e 8:2, 

então se escolheu a proporção de 8:2 por haver uma maior facilidade operacional. Para o AR17 

e o P4R foi escolhida a proporção de 10:2 e para o AHN a proporção utilizada foi a 10:1,5. 

Todas essas razões foram escolhidas por apresentar uma maior facilidade operacional, pois 

podem ser usadas pipetas volumétricas automáticas usuais em laboratórios na amostragem das 

soluções. 
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Figura 28 – Varreduras espectrofotométricas da solução aquosa de 40 mg.L-1 do corante AR27 

em diferentes relações de volume de amostra e de solução estabilizadora. 

 

Legenda: Amaranto (AR27). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Figura 29 – Varreduras espectrofotométricas da solução aquosa de 40 mg.L-1 do corante AR17 

em diferentes relações de volume de amostra e de solução estabilizadora. 

 

Legenda: Vermelho ácido 17 (AR17). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Figura 30 – Varreduras espectrofotométricas da solução aquosa de 40 mg.L- 1 do corante P4R 

em diferentes relações de volume de amostra e de solução estabilizadora. 

 

Legenda: Ponceau 4R (P4R). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
 

Figura 31 – Varreduras espectrofotométricas da solução aquosa de 40 mg.L- 1 do corante 

AHN em diferentes relações de volume de amostra e de solução estabilizadora. 

 

Legenda: Azul de Hidroxinaftol (AHN). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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3.3.1.3 Linearidade 

A avaliação da linearidade dos métodos foi realizada por intermédio de seis curvas de 

calibração padrão em seis diferentes concentrações dos corantes (5, 15, 30, 40, 50 e 

60 mg.mL- 1). A estatística descritiva das curvas determinadas, as absorbâncias, as 

concentrações teóricas e reais são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Valores médios de absorbâncias e concentrações dos corantes AR27, AR17, P4R e 

AHN nos testes de linearidade. 

Corante 
Concentrações 

teóricas (*) 

Valor médio de 

absorbância(*) 

(± DP) 

Valor médio de 

concentração real(**) 

(± DP) 

AR27 

5 0,149 ± 0,006 5,02 ± 0,010 

15 0,436 ± 0,005 15,11 ± 0,010 

30 0,863 ± 0,023 30,09 ± 0,590 

40 1,150 ± 0,013 40,16 ± 0,250 

50 1,433 ± 0,027 50,09 ± 0,760 

60 1,712 ± 0,019 59,87 ± 0,480 

AR17 

5 0,103 ± 0,006 5,14 ± 0,600 

15 0,298 ± 0,008 14,89 ± 0,230 

30 0,628 ± 0,001 31,89 ± 0,150 

40 0,794 ± 0,013 40,59 ± 0,370 

50 0,990 ± 0,009 50,99 ± 0,650 

60 1,192 ± 0,019 59,59 ± 0,340 

P4R 

5 0,146 ± 0,001 5,02 ± 0,010 

15 0,444 ± 0,003 15,12 ± 0,010 

30 0,881 ± 0,014 30,28 ± 0,100 

40 1,140 ± 0,034 39,18 ± 0,010 

50 1,451 ± 0,005 49,86 ± 0,000 

60 1,757 ± 0,034 60,38 ± 0,010 

AHN 

5 0,156 ± 0,004 4,82 ± 0,120 

15 0,478 ± 0,007 15,25 ± 0,220 

30 0,939 ± 0,012 30,21 ± 0,400 

40 1,248 ± 0,015 40,25 ± 0,480 

50 1,552 ± 0,025 50,12 ± 0,800 

60 1,844 ± 0,024 59,60 ± 0,790 
(*) Valores medidos em u.a. 

(**) Valores medidos em mg.L-1 

Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol (AHN).  

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Os valores médios foram ajustados por análise de regressão linear, cuja equação da reta é 

expressa na Equação (13), Equação (14), Equação (15) e Equação (16), respectivamente para o 
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AR27, AR17, P4R e o AHN. Os coeficientes de correlações das curvas dos corantes estão 

mostradas na Tabela 2. Observa-se que todos os dados foram maiores do que 0,999. Podendo-

se concluir que os valores obtidos nos ensaios da linearidade seguem uma correlação positiva 

linear. 

 

Absorbância = 0,0285 × Concentração + 0,0018  (13) 

Absorbância = 0,0198 × Concentração + 0,0056  (14) 

Absorbância = 0,0291 × Concentração + 0,0009 (15) 

Absorbância = 0,0308 × Concentração + 0,0070  (16) 

 

Os valores de F para o teste estatístico unilateral de variância (ANOVA) estão na Tabela 

2. A ANOVA avaliou a qualidade do ajuste do modelo linear. As análises dos dados da 

linearidade demonstraram ser uma regressão altamente significativa para os quatro corantes, 

bem como não foi evidenciada a falta de ajuste do modelo, uma vez que, os valores de F 

calculados para os corantes (Tabela 2) foram menores do que valor de F crítico (3,23) no nível 

de 95 % de confiança. Portanto, os métodos analíticos desenvolvidos possuem faixa de 

linearidade entre as concentrações de corante de 5 e 60 mg.mL-1. 

 

Tabela 2 – Coeficientes de correlação e valores de F calculado nos testes de linearidade  

para os corantes AR27, AR17, P4R e AHN. 

Corante Coeficientes de correlação F calculado 

AR27 0,9998 3,16 

AR17 0,9993 0,64 

P4R 0,9997 1,06 

AHN 0,9999 0,88 

Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol 

(AHN).  

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

3.3.1.4 Precisão e Exatidão 

A precisão foi avaliada pelos estudos de repetibilidade utilizando a concentração de 30 

mg.mL-1 para os corantes. Os parâmetros estatísticos: Média, Desvio Padrão (DP) e Coeficiente 

de Variação (CV) estão mostrados na Tabela 3. Os testes da repetibilidade revelaram 

Coeficientes de Variação menores do que o valor máximo exigido, que é de 5 %, e baixos 

Desvio Padrão entre as leituras para cada corante. 
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Mais uma vez, através da análise unilateral de variância (ANOVA) foi avaliada a possível 

existência de diferença estatisticamente significativa entre os resultados obtidos para as leituras 

realizadas (Tabela 3). Os resultados mostraram ser satisfatórios visto que os valores de F 

calculados são menores do que F crítico (3,23) no nível de 95 % de confiança (Tabela 3). Logo, 

não foram detectadas diferenças estatísticas para os dados obtidos, verificando que os métodos 

são precisos. 

 

Tabela 3 – Valores de absorbância, concentrações dos corantes AR27, AR17, P4R e AHN, 

valores de Fcal e seus respectivos parâmetros estatísticos: Média, Desvio Padrão (DP) e 

Coeficiente de Variação (CV) para os testes de precisão dos corantes. 

AR27  AR17 

Estatística Absorbância 

(u.a.) 

Concentração 

(mg.L-1) 
 

Estatística Absorbância 

(u.a.) 

Concentração 

(mg.L -1) 
 0,878 30,81   0,605 30,28 
 0,887 31,12   0,606 30,35 
 0,849 29,79   0,599 29,98 
 0,884 31,02   0,614 30,72 
 0,852 29,89   0,603 30,18 
 0,831 29,16   0,598 29,90 

Média 0,860 30,30  Média 0,938 30,23 

DP 0,020 0,80  DP 0,010 0,29 

CV 2,630 2,63  CV 1,320 0,98 

Fcal 2,19  Fcal 0,864 

P4R  AHN 

Estatística Absorbância 

(u.a.) 

Concentração 

(mg.L -1) 

 Estatística Absorbância 

(u.a.) 

Concentração 

(mg.L -1) 
 0,896 30,76   0,944 30,41 
 0,878 30,14   0,929 29,95 
 0,883 30,31   0,943 30,38 
 0,881 30,24   0,943 30,38 
 0,896 30,76   0,917 29,53 
 0,862 29,59   0,951 30,64 

Média 0,882 30,30  Média 0,938 30,21 

DP 0,010 0,44  DP 0,010 0,40 

CV 1,440 1,44  CV 1,320 1,33 

Fcal 2,23  Fcal 2,42 
Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol (AHN).  

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

 

A exatidão foi avaliada pelo método de recuperação do analito em três concentrações 

diferentes (5, 40 e 60 mg.mL-1). Os dados experimentais obtidos nos testes são mostrados na 

Tabela 4 e revelaram que o corante AR17 obteve resultados excelentes de CV (0,47 %) para a 
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concentração de limite superior. Já o AR27 atingiu um coeficiente de variação de 4,18 % para 

a concentração de 5 ppm, porém esse valor ainda é menor do que o valor máximo permitido 

(5 %). Os resultados do estudo de exatidão demonstram que pequenas variações da 

concentração da solução podem ser prontamente quantificadas pelo método, portanto, o método 

analítico desenvolvido é suficientemente exato para todos os corantes estudados. 

 

Tabela 4 – Valores de concentração e seus respectivos parâmetros estatísticos: Média, 

Desvio Padrão (DP) e Coeficiente de Variação (CV) obtidas nos testes de exatidão para os 

corantes AR27, AR17, P4R e AHN. 

 Concentrações das soluções (mg.L-1) Dados Estatísticos 
Exatidão 

 Teórica Experimental Média DP CV 

A
R

2
7
 5 5,18 5,22 5,07 5,05 4,63 4,99 5,02 0,21 4,18 % 100,48 

40 40,58 40,69 40,05 40,26 39,51 39,86 40,16 0,45 1,11 % 100,39 

60 60,23 60,58 59,94 60,37 59,06 59,00 59,87 0,68 1,13 % 99,78 

A
R

1
7

 5 4,76 4,96 5,32 5,12 5,07 5,17 5,07 0,19 3,78 % 101,33 

40 40,67 40,17 40,67 41,02 40,97 40,72 40,70 0,30 0,74 % 101,76 

60 60,06 59,81 60,32 60,01 60,62 60,22 60,17 0,28 0,47 % 100,29 

P
4
R

 5 5,05 4,93 4,95 5,02 5,02 4,98 4,99 0,05 0,93 % 99,83 

40 41,06 40,62 40,55 41,06 39,76 40,58 40,61 0,48 1,17 % 101,51 

60 61,17 60,03 60,31 60,03 62,06 58,66 60,38 1,15 1,91 % 100,63 

A
H

N
 5 4,88 4,86 4,68 4,74 4,74 5,01 4,82 0,12 2,55 % 96,36 

40 40,75 40,76 40,40 39,97 39,53 40,09 40,25 0,48 1,19 % 100,62 

60 59,92 60,13 59,51 60,39 58,16 59,48 59,60 0,79 1,32 % 99,33 

Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol (AHN).  

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

3.3.1.5 Limites de detecção e quantificação 

O cálculo para determinar os valores correspondentes ao LD e LQ, baseia-se no desvio 

padrão (DP) de dez leituras do branco no comprimento de onda de interesse e sua relação com 

a inclinação da reta. Nos testes de Limite de Detecção (LD) e Quantificação (LQ) ficou 

demonstrado que os métodos detectam concentrações tão baixas quanto, como por exemplo, 

1,17 mg.L-1 (LD) para o corante AR27 e quantifica com precisão concentrações a partir de 

5,60 mg.L-1 (LQ) para o P4R (Tabela 5). Assim, ficou definido como intervalo de medição a 

faixa de 5 a 60 mg.L-1. 
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Tabela 5 – Valores dos Limites de Quantificação e Detecção para os corantes AR27, 

AR17, P4R e AHN. 

Corante 
LD 

 (mg.L-1) 

LQ 

 (mg.L-1) 

AR27 1,17  4,38  

AR17 2,36  5,57  

P4R 1,54  5,60  

AHN 1,37  5,18  

Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol 

(AHN).  

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

3.3.1.6 Fotodegradação  

Para o estudo da fotodegradação, uma solução de concentração de 30 mg.mL-1 foi 

colocada em recipientes de vidro tampado sobre uma bancada exposta à luz artificial por um 

tempo total de 48 horas. Após, decorridos os tempos previstos (12, 14, 36 e 48 horas) foram 

efetuadas as leituras como mostrado nos estudos iniciais de validação.  

As absorbâncias médias determinadas ao longo do tempo nos testes de fotodegradação 

são apresentadas na Tabela 6. No período estudado, observou-se que para o AHN nas primeiras 

24 horas não ocorrem degradação considerável do corante (p < 0,05), indicando que a análise 

deve ser realizada dentro de 24 horas após o início do ensaio adsortivo. Já para os corantes 

vermelhos não houve variação até 48 horas, mostrando que os corantes são bastante estáveis. 

Entre as diversas propriedades de solidez dos corantes e pigmentos, a estabilidade à luz é 

provavelmente a mais investigada. Os mecanismos de degradação de cor à ação da luz não são 

bem conhecidos, mas é sabido que a fotodegradação de corantes é devida à absorção de luz por 

parte dos grupos cromóforos que estão nos corantes (GOMES, 2000). 

 

Tabela 6 – Resultados do teste de fotodegradação para os corantes. 

Tempo 

(horas) 

Absorbância (u.a.) 

AR27 AR17 P4R AHN 

0 0,885 0,602 0,877 0,937 

12 0,883 0,598 0,877 0,934 

24 0,884 0,601 0,875 0,915 

36 0,883 0,604 0,876 0,833 

48 0,883 0,600 0,870 0,871 

CV (%) 0,10 0,37 0,33 5,00 

Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol 

(AHN).  

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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3.4 Considerações finais 

A quantificação de corantes azos aniônicos por espectrofotometria de absorção 

molecular no visível se mostrou eficaz. Os resultados revelaram que os métodos podem sofrer 

influência da dureza da água e do pH, caso esses não sejam eliminados. No entanto, foi testada 

uma solução estabilizadora que se mostrou eficiente para eliminar estes interferentes. Nos 

métodos validados, utilizaram-se concentrações de corantes de 5 a 60 mg.L-1 após identificação 

dos limites de detecção e quantificação.  

Os métodos desenvolvidos mostraram-se bem precisos e exatos. A partir da realização 

dos ensaios de fotodegradação dos corantes selecionados, pode-se constatar que não foi possível 

detectar uma fotodegradação significativa desses azos corantes dentro de 24 horas, deixando 

claro que com apenas a incidência de luz artificial e/ou solar é pouco provável de acontecer a 

degradação dos corantes estudados. 
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4 ESTUDOS ADSORTIVOS EM BATELADA PARA REMOÇÃO DE CORANTES 

AZOS E ANIÔNICOS DE SOLUÇÕES SINTÉTICAS  

4.1 Considerações iniciais 

A adsorção é uma técnica bastante utilizada para a remoção de poluentes não 

biodegradáveis, incluindo corantes, de águas residuárias (ASKSU, 2005; LORENC-

GRABOWSKA; GRYGLEWICZ, 2007; DONIA et al., 2009; AHMAD R.; KUMAR R., 

2010). As principais vantagens do tratamento adsortivo são: alta eficiência de remoção, 

versatilidade, baixos investimentos iniciais e simplicidade de projeto e operação (MITTAL et 

al., 2009; SHARMA et al., 2011). 

A sílica gel quando utilizada como adsorvente possui vantagens econômicas, pois tem 

grande área superficial, é estável termicamente e quimicamente, pode ser reutilizada e possui 

baixo custo (ATIA et al., 2009; DONIA et al., 2009; MAHMOODI et al., 2016). Como as 

indústrias estão sempre buscando alternativas mais rentáveis para tratamento de seus rejeitos 

uma boa alternativa é funcionalizar a sílica gel com compostos orgânicos, alguns estudos 

demostraram que a modificação da sílica com compostos orgânicos melhora a capacidade 

adsortiva do adsorvente (ANDRZEJEWSKA et al., 2007; CESTARI et al., 2009; BANEIA et 

al., 2017a; BANEIA et al., 2017b). 

O presente capítulo aborda a remoção de corantes azos e aniônicos (Amaranto, 

Ponceau 4R, Vermelho Ácido 17 e o Azul de Hidroxinaftol) a partir de soluções sintéticas 

aquosas por adsorção em sílica gel funcionalizada com 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES). 

Assim, o conhecimento do comportamento dos corantes pode contribuir para o 

desenvolvimento de processos de adsorção mais econômicos e efetivos para o tratamento de 

efluentes contendo estes e outros corantes azos. 

4.2 Material e métodos 

4.2.1 Soluções sintéticas 

Neste estudo foram preparados quatro soluções sintéticas de concentrações de 500 mg.L- 1 

e em pH 5 utilizando os quatro corantes descritos no Capítulo 3. Vale citar, que a soluções 

sintéticas preparadas foram armazenadas na ausência de luz a 4 °C.  

4.2.2 Adsorvente 

A sílica gel comercial (SGC) empregada como adsorvente neste estudo, da marca 

MACHEREY-NAGEL, utilizada principalmente em aplicações cromatográficas, possuía 
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partículas com granulometria entre 0,063 e 0,2 mm, área superficial específica (BET) de 

500 m2.g-1, tamanho médio do poro de 60 Å e volume de poro de 0,75 mL.g-1. 

4.2.3 Silanizante 

O silanizante 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES), CAS nº 919-30-2, da marca Sigma-

Aldrich, foi utilizado na organofuncionalização da sílica gel. 

Uma solução aquosa de APTES (1:100), solução modificadora, era preparada 

misturando-se 100 mL de água destilada previamente acidificada com ácido acético (até pH 

4.0) com 1 mL de APTES e deixando por 10 minutos em agitação de 185 rpm em uma 

incubadora shaker de bancada da marca Nova Orgânica em agitação orbital. 

4.2.4 Funcionalização do adsorvente com 3-aminopropiltrietoxisilano 

A SGC foi modificada para melhorar suas características de adsorção de compostos 

orgânicos. A sílica gel modificada com o 3-aminopropiltrietoxisilano (SMA) foi preparada por 

reação da SGC com o APTES, baseando-se no procedimento proposto por Donia et al. (2009). 

O fluxograma da funcionalização da sílica gel é apresentado na Figura 32. Deste modo, foram 

tomados 2 g de SGC, previamente ativada a 150 ºC por 18 horas, e colocados em contato, por 

2 horas em temperatura ambiente (25 ºC) e agitação de 230 rpm, com a solução modificadora 

de APTES (1:100). Posteriormente, filtrava-se a mistura em conjunto musseline, papel de filtro 

quantitativo e fibra de vidro e então o filtrado era colocado em estufa a 120 ºC por 4 horas. O 

sólido seco era lavado com água deionizada, álcool etílico e acetona, nesta ordem, para remover 

o silanizante não reagente. O adsorvente lavado era novamente seco em estufa a 120 ºC por 2 

horas. A estrutura superficial da SGC e da SMA estão ilustradas na Figura 33. 

Figura 32 – Fluxograma da funcionalização da SGC para obter a SMA. 

 

Legenda: Sílica modificada com amina (SMA); Sílica gel comum (SGC). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Figura 33 – Ilustração esquemática da superfície da SGC (a) e da SMA (b). 

 

(a) 

 

(b) 

Legenda: Sílica modificada com amina (SMA); Sílica gel comum (SGC). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

4.2.5 Caracterização do adsorvente funcionalizado 

4.2.5.1 Ponto de carga Zero 

O ensaio de ponto de carga zero (PCZ) foi realizado para SMA, seguindo o procedimento 

de Regalbuto e Robles (2004) e Guilarduci et al. (2006), de modo a estimar o pH de mudança 

da carga superficial do adsorvente, o que pode ser útil na determinação das condições mais 

adequadas para a adsorção de compostos aniônicos ou catiônicos, haja vista que quando o pH 

da solução adsortiva é maior que o PCZ, a superfície do adsorvente estará carregada 

negativamente e a adsorção de cátions será favorecida devido à atração eletrostática. Por outro 

lado, em valores de pH inferiores ao PCZ, a carga superficial do adsorvente será 

predominantemente positiva, favorecendo, então, a adsorção de ânions.  

O procedimento consistiu em misturar 50 mg da SMA em 50 mL de solução aquosa sob 

doze diferentes valores de pH inicial (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), agitar por 24 horas e 

medir o pH após o tempo decorrido. Vale citar que os pHs iniciais foram ajustados com soluções 

de HCℓ e NaOH com distintas concentrações. As medições de pH foram conduzidas em um 

medidor de pH e íon seletivo da marca Thermo Scientific, modelo Orion Dual Star utilizando 

um eletrodo combinado de pH modelo Orion 8102BNUWP. Fazendo-se o gráfico de pH final 

versus pH inicial, o PCZ é a faixa na qual o pH final se mantém constante, independentemente 

do pH inicial, ou seja, a superfície comporta-se como um tampão. 
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4.2.5.2 Caracterização por FTIR 

A funcionalização da SMA foi avaliada por espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), realizada no adsorvente não modificado (SGC) e na sílica 

organofuncionalizada (SMA), visando confirmar a funcionalização da sílica conforme proposto 

por Donia et al. (2009). O equipamento utilizado na determinação dos espectros de FTIR foi 

um espectrômetro FTIR da marca Shimadzu, modelo IRAffinity-1. 

O procedimento de análise/confirmação consistia na obtenção dos espectros de absorção 

infravermelha, empregando-se pastilhas de KBr, constituídas por 196 mg de KBr e 4 mg do 

adsorvente analisado, previamente secos em estufa, a 150 ºC por 24 horas, e posteriormente 

prensados hidraulicamente, por 10 minutos, sob força de 70 a 80 kN e purga a vácuo. Os 

espectros foram obtidos na faixa de 4.000 a 400 cm-1, com resolução de 8 cm-1 e número de 

acumulações igual a 32 varreduras. 

4.2.6 Estudos adsortivos 

Os estudos adsortivos, iniciados após a funcionalização e caracterização da sílica 

modificada, foram conduzidos nas quatro soluções sintéticas que continham os corantes. Os 

estudos adsortivos foram realizados tanto com o adsorvente modificado (SMA) como não 

modificado (SGC). Na Figura 34 há um fluxograma detalhando o procedimento experimental 

desta etapa do experimento.  

Figura 34 – Fluxograma do procedimento experimental da etapa de adsorção. 

 

Legenda: Sílica modificada com amina (SMA); Sílica gel comum (SGC). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Os dados adsortivos experimentais deste estudo foram obtidos em sistemas bateladas, em 

meio aquoso e realizados em sistemas monocomponentes com a sílica antes e após a 

modificação com APTES. Inicialmente, foram realizados testes em batelada com os quatro 

sistemas monocomponentes: AR27/SGC, AR17/SGC, P4R/SGC, e AHN/SGC. Em seguida, 

analisavam-se os monocomponentes AR27/SMA, AR17/SMA, P4R/SMA e AHN/SMA.  

Nos ensaios de adsorção, para cada ponto experimental 0,1 g do adsorvente (SGC ou 

SMA) foi inicialmente imerso em 50 mL de água deionizada com pH ajustado para 5 em frascos 

erlenmeyers com tampa. A mistura (água mais adsorvente) foi mantida sob agitação orbital, em 

uma incubadora shaker, mostrada na Figura 35, da marca Nova Orgânica, por 12 horas, à 

temperatura especificada para o teste (25, 40 ou 60 °C). Subsequentemente, foram adicionados 

50 mL das soluções de trabalho a cada erlenmeyer também com o pH ajustado para 5 e colocado 

novamente sob agitação na incubadora shaker a 140 rpm. O tempo de contato, a concentração 

e a temperatura da solução de corante adicionada dependiam das condições experimentais 

desejadas que serão descritas nos itens que se seguem. Após o tempo de ensaio (contato 

adsortivo-adsorvente), as amostras foram centrifugadas durante 5 minutos, em centrífuga da 

marca SOLAB (modelo SL 700) para separar completamente o líquido sobrenadante das 

partículas do adsorvente. Oliveira (2010) observou que quando se realiza filtração como método 

de separação adsorvente – adsorvato depois dos ensaios de adsorção os filtros podem adsorver 

o adsorvato e indicar falsos resultados. Logo, recomenda-se utilizar a centrifugação como 

método de separação do adsorvente da solução tratada. Os líquidos sobrenadantes separados 

foram analisados por espectrofotometria de absorção molecular na região do visível, em 

espectrofotômetro de feixe duplo da marca Shimadzu, modelo UV-1601PC, seguindo 

procedimento validado neste estudo (Capítulo 3), de acordo com o corante testado.
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Figura 35 – Incubadora Shaker com agitação orbital utilizada para os ensaios que possuía 

temperatura e agitação controladas.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

4.2.6.1 Efeito do pH  

A adsorção de corantes é altamente dependente do pH da solução adsortiva, uma vez que 

o pH influencia tanto na molécula do corante como na superfície do adsorvente em solução 

aquosa (TOR; CENGELOGLU, 2006; AHMAD; KUMAR, 2010; SALLEH et al., 2011). Deste 

modo, estudou-se o efeito do pH na adsorção dos corantes por meio de ajustes no pH das 

soluções adsorventes com soluções de HCℓ (0,1 mol.L-1) e NaOH (0,1 mol.L-1) para valores 

ácidos, neutros e básicos (5, 7 e 10, respectivamente). 

Uma massa de 0,1 g do adsorvente silanizado (SMA) foi imerso em 50 mL de água 

deionizada com pH ajustado para o valor em questão (5, 7 ou 10) em frascos erlenmeyers com 

tampa. A mistura (água mais adsorvente) foi então deixada sob agitação (140 rpm) por 12 horas, 

à temperatura de 25 °C. Subsequentemente, foram adicionados 50 mL de solução de corante de 

trabalho a cada erlenmeyer com pH do teste (5, 7 ou 10) e ficaram em contato por 24 horas. 

Estes testes foram realizados de forma semelhante aos experimentos de adsorção e 

calculou-se a porcentagem de remoção de corantes nos diferentes valores de pH (TOR; 

CENGELOGLU, 2006; AHMAD; KUMAR, 2010; SALLEH et al., 2011). 
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4.2.6.2 Comparação SGC versus SMA 

Para fins de comprovação da melhora do processo adsortivo após a modificação da sílica 

com APTES, foram realizados estudos de adsorção dos corantes sobre SGC e SMA. Nesta 

avaliação, realizaram-se os estudos adsortivos como está descrito no item 4.2.5 à temperatura 

de 25 °C com o tempo de contato de 12 horas (720 min).   

4.2.6.3 Ensaios cinéticos 

Frascos erlenmeyers contendo as soluções nas concentrações inicias de 60 ou 

200 mg.L - 1 e o adsorvente foram mantidos em agitação, em shaker, sob temperatura controlada 

de 25 °C. Em intervalos de tempo pré-determinados os frascos erlenmeyers foram retirados e 

analisados de acordo com o método validado no Capítulo 3.  

A concentração do corante no adsorvente (qt), em um instante de tempo t, foi calculada 

pela Equação 17. 

𝑞𝑡 =
( oC −  C ) 𝑉

adsm
                                                                                                                               (17) 

em que V é o volume da solução (L); C0 é a concentração inicial da solução (mg.L-1); C é a 

concentração da solução (mg.L-1) num dado instante de tempo t; e mads é a massa de adsorvente 

seca (g) usada. 

Tendo em vista selecionar o mais adequado modelo na representação do equilíbrio dos 

sistemas estudados, utilizaram-se os critérios estatísticos: coeficiente de determinação ajustado 

(R²) e desvio médio relativo (Δr), sendo desejáveis os maiores valores de R² e os menores 

valores de Δr para a escolha do melhor modelo. 

4.2.6.4 Ensaios de equilíbrio 

Frascos erlenmeyer contendo a solução e o adsorvente foram mantidos sob agitação 

constante em agitador orbital tipo shaker, em três temperaturas 25, 40 e 60 °C. Inicialmente, a 

temperatura de 25 °C foi estabelecida por ser a temperatura ambiente do local de estudo. A 

partir dessa temperatura foi escolhida uma variação de 10 a 15 °C para mais, já que o nosso 

equipamento não refrigerava. A temperatura máxima de estudo levou em consideração o ponto 

de ebulição da água para não comprometer o sistema adsortivo em virtude da evaporação do 

solvente. O tempo de duração dos ensaios de equilíbrio foi de 12 horas (720 min) para os 

quatros corantes. Este valor de tempo de equilíbrio foi baseado nos teste cinético. 

A concentração do corante no adsorvente, no equilíbrio, foi calculada por meio da 

Equação 18. 
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𝑞𝑒 =
( oC − C e) 𝑉

adsm
                                                                                                                           (18) 

em que V é o volume da solução (L); C0 é a concentração inicial da solução (mg.L-1); Ce é a 

concentração do corante na fase líquida no equilíbrio (mg.L-1); e mads é a massa de adsorvente 

seca (g).  

Para a seleção do modelo mais adequado, utilizaram-se os mesmos critérios utilizados 

nos experimentos cinéticos. 

4.2.6.5 Parâmetros termodinâmicos 

A fim de avaliar a temperatura como uma variável significativa na adsorção, é de grande 

importância determinar os parâmetros termodinâmicos como a variação da energia de Gibbs 

(ΔG), a variação da entalpia (ΔH) e a variação da entropia (ΔS) (CERVELIN, 2010). 

A partir dos experimentos de adsorção, os dados termodinâmicos foram calculados. Os 

valores de Kads foram os encontrados na isoterma de Langmuir e a partir destes dados pode-se 

calcular o ΔG utilizando-se a Equação 7. Posteriormente, os valores da constante de equilíbrio 

para diferentes temperaturas, foram utilizados para então plotar um gráfico ℓn Kads versus 1/T 

e então encontrar os valores de ΔS° e ΔH° utilizando-se o coeficiente linear e o coeficiente 

angular respectivamente conforme a Equação 8 (HAN et al., 2005).  

4.2.7 Ensaios de dessorção 

A dessorção também tem papel fundamental para a aplicação prática de processos de 

adsorção ao tratamento de águas residuais. Uma dessorção eficiente pode viabilizar o 

tratamento adsortivo, já que o adsorvente, podendo ser reutilizado várias vezes, reduzirá os 

custos envolvidos no processo. Então, estudos preliminares de dessorção foram conduzidos 

utilizando amostras de SMA saturada com as espécies contaminantes testadas e possíveis 

soluções dessorventes. 

Para saturar o adsorvente com os corantes, tomava-se 1,0 g de SMA e adicionava-se 

200 mL de solução corante 500 mg.L-1. Após agitação da mistura, durante 12 horas a 140 rpm 

e 25 °C, o adsorvente era separado da solução corante por filtração em papel qualitativo e seco 

em estufa a 60 °C. A concentração residual (Ca) da solução corante separada era determinada 

utilizando os métodos aqui validados e previamente descritos. 

Como soluções dessorventes para os corantes em SMA, considerando a esperada 

repulsão eletrostática em meio alcalino entre a superfície adsorvente da SMA e corantes 
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aniônicos, foram examinadas as seguintes soluções aquosas básicas: NaOH, KOH e Na2CO3, 

na concentração de 0,025 moL.L-1, e NaHCO3 0,1 moL.L-1 em três temperaturas 25, 40 e 60 °C. 

Assim, nos testes de dessorção foram misturados 0,1 g de SMA saturada e seca com 

20 mL de cada uma das soluções dessorventes em erlenmeyers, seguindo-se de agitação em 

uma incubadora shaker durante 24 horas a 140 rpm nas temperaturas do teste (25, 40 e 60 °C). 

Após esse tempo de contato (dessorção), uma alíquota da solução adsorvente era retirada e 

analisada em termos da concentração do corante testado, utilizando os métodos de quantificação 

validados e já descritos neste estudo. A concentração residual (Cd) da solução dessorvente, após 

os testes dessortivos, juntamente com a concentração Ca anteriormente obtida foram usadas na 

determinação do percentual de corante dessorvido (D) em cada sistema avaliado por meio da 

Equação 19. 

𝐷 =
( C a −  C d) 𝑥 100

C a
                                                                                                             (19) 

em que Cd é a concentração (mg.L-1) de corante dessorvado; e Ca é a concentração (mg.L-1) de 

corante adsorvido no equilíbrio. 

4.3 Resultados e discussão 

4.3.1 Caracterização do Adsorvente 

4.3.1.1 Ponto de carga Zero 

Uma caracterização extremamente importante para materiais adsorventes em meio 

aquoso é o ponto de carga zero (PCZ). Tal parâmetro indica o valor de pH do meio no qual um 

sólido apresenta carga eletricamente nula em sua superfície, ou seja, o número de cargas 

positivas é igual ao número de cargas negativas. Segundo SILVA et al. (2010), este parâmetro 

é importante pois permite prever a carga na superfície do adsorvente em função do pH e, desta 

forma, avaliar por que, dependendo do pH da solução, a adsorção pode ocorrer de diferentes 

maneiras e eficiências. 

Na Figura 36 está disposta a curva obtida nos ensaios de PCZ realizados com a SMA. 

Este gráfico foi elaborado plotando-se os valores de pH inicial (pHi), variando unitariamente 

de 1 a 12, contra os valores de pH final (pHf) do meio, obtidos após 24 h de contato do 

adsorvente com as soluções ácidas, neutras ou básicas de pHi.
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Figura 36 – Gráfico PCZ obtido para a SMA. 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

A curva obtida nos ensaios de PCZ indicaram uma mudança na carga superficial do 

adsorvente avaliado no valor de pH igual a 6,5. Isto é, o adsorvente em meio aquoso ácido 

(pH < 6,5) tem sua carga superficial líquida positiva, o que deve favorecer a adsorção de 

contaminantes orgânicos aniônicos, a exemplo de corantes azos contendo grupos sulfônicos. 

Contrariamente, em pH > 6,5 as cargas superficiais da sílica modificada são 

predominantemente negativas, potencializando a adsorção de espécies catiônicas, tais como 

metais pesados. 

Comportamento semelhante foi observado por outros autores como: Torres, Cunha e 

Prado (2006), que avaliaram o PCZ da sílica gel e obtiveram um valor de pH 5,15. Pode-se 

observar que o PCZ que Torres et al. (2006) obteve é inferior ao do material modificado com 

APTES do presente estudo, o que se deve ao fato de que a sílica funcionalizada possui 

grupamentos amino em sua estrutura fazendo com que o ponto de carga zero seja um pouco 

diferente. 

4.3.1.2 Caracterização por FTIR 

A confirmação da funcionalização da sílica gel foi realizada por FTIR, técnica que se 

baseia no fato das ligações químicas das substâncias possuírem frequências de vibração 

específicas, as quais correspondem a picos de absorção cujas alterações indicam modificação 
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das ligações superficiais dos materiais. A comparação dos espectros obtidos nos ensaios de 

FTIR, nas mesmas condições experimentais, para a SGC e a SMA, é mostrada na Figura 37. 

 

               Figura 37 – Espectros de FTIR da SGC e da SMA. 

 

               Legenda: Sílica modificada com amina (SMA); Sílica gel comum (SGC). 

               Nota: As curvas experimentais obtidas foram tratadas para remoção de ruídos e suavização. 

               Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A sílica gel comercial exibe uma série de bandas características: uma banda larga em 

3448 cm-1 diz respeito ao estiramento do hidrogênio ligado ao grupo silanol (≡Si-OH) e na água 

adsorvida (–OH); em 1085 cm-1 caracteriza a vibração de estiramento no grupo siloxano (≡Si-

O-Si≡); em 954 cm-1 representa o estiramento do grupo silanol (≡Si-OH); em 799 cm-1 

relaciona-se ao estiramento do anel tetraédrico (SiO4); e em 466 cm-1 caracteriza a deformação 

do grupo siloxano (≡Si-O-Si≡). 

Já a sílica gel funcionalizada com APTES exibe praticamente as mesmas bandas 

características da sílica gel, supramencionadas. Porém, a intensidade do grupo silanol livre em 

954 cm-1 foi reduzida na forma de sílica modificada; além disso, o espectro apresenta duas 

bandas em 2860 cm-1 e 2960 cm-1, que podem ser atribuídas ao estiramento da ligação (>CH2). 

Esse comportamento foi observado também por Donia et al. (2009), mostrando um bom 

indicador de que a funcionalização da sílica gel foi realizada com sucesso.
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4.3.2 Estudos adsortivos 

4.3.2.1 Efeito do pH 

O pH da solução é um fator importante na capacidade de adsorção, pois, as espécies de 

corantes poderão apresentar diferentes intervalos de pH que podem ser ou não adequados para 

um processo de adsorção, dependendo também do adsorvente utilizado (OLIVEIRA, 2010; 

WAWRZKIEWICZ et al., 2015; GOSCIANSKA et al., 2017). 

As porcentagens de remoção por adsorção dos corantes utilizando SMA a partir de 

soluções aquosas em valores de pH 5, 7 e 10 são mostradas na Figura 38. As maiores 

porcentagens de remoção para os quatros corantes aniônicos, como previsto pelos ensaios de 

PCZ, foi observada em pH ácido (pH 5). Em meio alcalino (pH 10), a remoção dos corantes foi 

no máximo de 37 % para o corante AHN. Em meio neutro, a adsorção do corante AHN foi igual 

a em meio ácido, porém foi determinado para este corante o pH 5, para ficar somente com um 

pH de estudo. Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura (TOR; CENGELOGLU, 

2006; MITTAL et al., 2009; YIǦITOǦLU; TEMOÇIN, 2010; SANTOS; BOAVENTURA, 

2016). 

As maiores porcentagens de remoção dos corantes em valores de pH ácido são 

explicadas pelo fato de que as moléculas dos corantes são aniônicas (carregadas 

negativamente), enquanto que os sítios de adsorção da sílica de carga positiva, em pH ácido, 

são carregados positivamente. No entanto, em meios alcalinos a superfície adsorvente fica 

carregada negativamente, o que provoca uma forte repulsão entre a superfície da sílica 

modificada e os corantes aniônicos, inibindo o processo de adsorção (CENGELOGLU, 2006; 

MITTAL et al., 2009; TOR; COTORUELO et al., 2010; SILVA, 2017). Tal comportamento 

explica os resultados observados na Figura 38. Vale citar que as ligações de hidrogênio e as 

forças de van der Waals podem contribuir significativamente para aumentar a capacidade de 

adsorção em meio ligeiramente ácido ou neutro (DONIA et al., 2009; MITTAL et al., 2009).
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Figura 38 – Remoção dos corantes azos por SMA em diferentes valores de pH a 25 °C. 

 

Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol 

(AHN).  

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

4.3.2.2 SGC versus SMA 

Para verificar a eficácia da modificação da sílica, foram realizados estudos de adsorção 

com a SGC e SMA. Os dados obtidos estão nas Figuras 39 a 42, em que foram plotados gráficos 

de qe por Ce na temperatura de 25 °C para os corantes.  

Pode-se observar que, na condição estudada, a capacidade de adsorção aumenta quando 

a sílica é modificada com APTES. Este fato pode ser justificado por conta da SGC possuir uma 

superfície altamente hidrolítica e hidrofílica que inibe interações com compostos orgânicos 

(WU et al., 2006). Já na SMA, os grupos aminopropílicos adicionados na superfície da sílica 

gel proporcionam uma maior hidrofobicidade ao adsorvente, aumentando a atração organofílica 

e a atração eletrostática entre suas moléculas de superfície e corante (WU et al., 2006; 

ANDRZEJEWSKA et al., 2007), responsáveis pela capacidade de adsorção melhorada 

observada neste estudo. 
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Figura 39 – Isoterma de equilíbrio do corante AR27 por SMA e SGC a 25 °C. 

 

Legenda: Amaranto (AR27); Sílica modificada com amina (SMA); Sílica gel comum (SGC). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Figura 40 – Isoterma de equilíbrio do corante P4R por SMA e SGC a 25 °C. 

 

Legenda: Ponceau 4R (P4R); Sílica modificada com amina (SMA); Sílica gel comum (SGC). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Figura 41 – Isoterma de equilíbrio do corante AR17 por SMA e SGC a 25 °C. 

 

Legenda: Vermelho ácido 17 (AR17); Sílica modificada com amina (SMA); Sílica gel comum (SGC). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Figura 42 – Isoterma de equilíbrio do corante AHN por SMA e SGC a 25 °C. 

 

Legenda: Azul de Hidroxinaftol (AHN); Sílica modificada com amina (SMA); Sílica gel comum (SGC). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Outros estudos também modificaram sílicas géis com diversos compostos orgânicos e 

obtiveram excelentes resultados de adsorção. Como, por exemplo, Carvalho et al. (2014) 

modificaram a sílica com ciclodextrina e estudaram a adsorção do corante azul de metileno em 

três temperaturas (25, 35 e 45 °C). Estes estudiosos obtiveram seus melhores resultados na 

temperatura de 25 °C com um valor de qmáx de 0,66 mmol.g-1. Liu et al. (2005) melhoraram a 

sílica com poliaspartato de sódio e removeram, também, o corante azul de metileno. 

Conseguindo encontrar valores de qmáx no equilíbrio de 0,28 mmol.g-1.  

4.3.2.3 Cinética de adsorção 

Os parâmetros cinéticos são úteis para a predição da taxa de adsorção, que fornece 

informações importantes para projetar e modelar processos de adsorção. Os experimentos 

cinéticos foram conduzidos empregando duas concentrações, de 60 e 200 mg.L-1, dos corantes, 

em um sistema em batelada. Para cada faixa de tempo do estudo cinético foram realizadas três 

leituras das amostras remanescentes após adsorção no espectrofotômetro, como foi descrito na 

etapa de validação do método. Destas leituras, foram então obtidos valores da capacidade de 

adsorção e, através da média das leituras, produzidos os gráficos das curvas cinéticas 

(concentração adsorvida, qt, em função do tempo, t), apresentados nas Figuras 43 a 46. Vale 

citar, que os erros padrões experimentais variaram de 0,01 a 0,21 mg.g-1. 

Os resultados presentes nas Figuras 43 a 46 mostram que o tempo para o equilíbrio de 

fases do sistema foi de, aproximadamente, 6 horas (360 minutos) para os quatro corantes. Em 

consequência disso, o tempo escolhido para a isoterma de adsorção foi de 12 horas 

(720 minutos), garantindo, assim, que o sistema esteja em completo equilíbrio. 

Pode-se observar que todos os corantes apresentaram uma boa capacidade de adsorção 

no equilíbrio nas condições dos ensaios cinéticos. Os resultados mostrados nas Figuras 43 a 46 

mostram uma cinética bastante favorável à adsorção dos corantes aniônicos pela SMA. 

O modelo cinético de pseudoprimeira ordem (LAGERGREN et al., 1898) e o de 

pseudosegunda ordem (BLANCHARD et al., 1984) são expressos pelas Equações 1 e 2, 

respectivamente, e foram utilizados no presente estudo para se ajustar aos correspondentes 

dados experimentais cinéticos (por regressão não linear, usando o software OriginPro 9.1). O 

uso de linearização em modelos de adsorção pode implicar em erro na estimativa dos 

parâmetros. O ideal é utilizar o modelo na sua forma não linear. (MAZUCHELLI; ACHCAR, 

2002). Os parâmetros cinéticos obtidos no ajuste dos dois modelos para os quatro corantes são 

apresentados na Tabela 7. Em geral, modelos baseados na ordem de reação aparente da adsorção 
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(modelos de pseudoprimeira ordem e de pseudosegunda ordem) são usados para descrever a 

cinética da adsorção de corantes (JANOŠ et al., 2007). 

Figura 43 – Efeito do tempo de contato na adsorção do AR27 por SMA, utilizando diferentes 

concentrações iniciais do corante: dados experimentais e modelagem pseudosegunda (−). 

 

Legenda: Amaranto (AR27); Sílica modificada com amina (SMA). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

Figura 44 – Efeito do tempo de contato na adsorção do P4R por SMA, utilizando diferentes 

concentrações iniciais do corante: dados experimentais e modelagem pseudosegunda (−). 

 

Legenda: Ponceau 4R (P4R); Sílica modificada com amina (SMA). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Figura 45 – Efeito do tempo de contato na adsorção do AR17 por SMA, utilizando diferentes 

concentrações iniciais do corante: dados experimentais e modelagem pseudosegunda (−). 

 

Legenda: Vermelho ácido 17 (AR17); Sílica modificada com amina (SMA). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

Figura 46 – Efeito do tempo de contato na adsorção do AHN por SMA, utilizando diferentes 

concentrações iniciais do corante: dados experimentais e modelagem pseudosegunda (−).  

 

Legenda: Azul de Hidroxinaftol (AHN); Sílica modificada com amina (SMA). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Tabela 7 – Parâmetros dos modelos cinéticos (± erro padrão) para a adsorção dos corantes na SMA. 

Corante 
C0  

(mg.L-1) 

Pseudoprimeira ordem Pseudosegunda ordem 

qe 

(mg.g-1) 

K1° 

(min-1) 
Δr R2 

qe 

(mg.g-1) 

K2° x 10-4 

(g.mg-1.min-1) 

h0 

(mg.g-1.min-1) 
Δr R2 

AR27 

60 59,35 ± 2,45 0,011 ± 0,0022 26,4 0,97 61,20 ± 2,40 3,46 ± 0,570 1,29 7,7 0,98 

200 148,44 ± 4,55 0,034 ± 0,0041 13,2 0,97 161,35 ± 2,34 2,67 ± 2,130 6,92 6,4 0,99 

P4R 

60 37,21 ± 2,85 0,032 ± 0,0101 15,1 0,83 40,12 ± 2,48 13,65 ± 3,720 2,08 9,9 0,91 

200 98,32 ± 1,83 0,021 ± 0,0014 9,8 0,99 109,15 ± 1,66 2,46 ± 0,180 2,92 5,0 0,99 

AR17 

60 42,44 ± 0,91 0,031 ± 0,0022 14,7 0,99 46,33 ± 1,01 8,20 ± 0,820 1,69 6,4 0,99 

200 90,23 ± 4,13 0,145 ± 0,0401 12,7 0,88 96,41 ± 2,68 17,42 ± 3,750 15,67 8,9 0,96 

AHN 

60 58,10 ± 0,74 0,020 ± 0,0008 12,2 0,99 63,78 ± 1,43 3,59 ± 0,370 1,42 8,7 0,99 

200 191,45 ± 8,63 0,021 ± 0,0030 22,7 0,95 207,65 ± 9,59 1,32 ± 0,310 5,65 17,1 0,96 

Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol (AHN); Sílica modificada com amina (SMA). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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A partir da análise dos resultados pode-se observar que foram obtidos coeficientes de 

determinação elevados para os dois modelos cinéticos dos quatro corantes. No geral, o modelo 

de pseudosegunda ordem apresentou valores de R2 mais elevados e com menores desvios 

padrão normalizados (Δr), descrevendo melhor os dados experimentais. Por exemplo, o corante 

AR27 obteve valores maiores do que 0,98 para as duas concentrações estudadas na modelagem 

de pseudosegunda ordem. Nas Figuras 43 a 46 podem ser visualizadas as curvas de 

pseudosegunda ordem ajustadas para os corantes estudados. 

O modelo pseudosegunda ordem pressupõe que, no processo de adsorção, a etapa 

limitante de velocidade deve-se à adsorção química, que pode envolver forças de valência por 

meio de compartilhamento ou troca de elétrons entre o corante e o adsorvente (HO; MCKAY, 

1999; HO; OFOMAJA 2006; KARAGOZOGLU et al., 2007). Este modelo cinético tem sido 

aplicado com sucesso para descrição da cinética de adsorção de uma variedade de corantes no 

processo de adsorção com diferentes adsorventes (FERRERO, 2007; BULUT et al., 2008; 

DONIA et al., 2009; SCHIMMEL et al., 2010; DURAN, 2011; SMARANDA et al., 2011; 

AUTA; HAMEED, 2012; ZHANG et al., 2012; ARTHY; SARAVANAKUMAR, 2013; 

YAGUB et al., 2013; PELOSI et al., 2014; REYNEL-AVILA et al., 2016; 

BHATTACHARYYA et al., 2017).  

Observando as constantes cinéticas do modelo de pseudosegunda ordem (Tabela 7) 

percebe-se que essas tendem a diminuir com o aumento da concentração inicial paras os 

corantes AR27, P4R e AHN, o que é o inverso do que é geralmente observado. Este fato indica 

que a adsorção é mais rápida para menores concentrações de soluto. Isso, também, foi 

observado por outros autores, como o Santos et al. (2016), que estudaram a adsorção dos 

corantes vermelho básico 46 e azul direto 85 em argila sepiolite. Os autores justificaram o 

processo pelo fato das moléculas de corantes avaliadas terem limitações espaciais. Essa 

justificativa pode facilmente ser aplicada aos corantes do presente estudo já que são, também, 

moléculas grandes. Vale citar que estes autores encontraram os desvios padrão normalizados 

para o modelo cinético de pseudosegunda ordem um pouco melhores do que os pseudoprimeira 

ordem. 

Os resultados das velocidades iniciais (h0) (Tabela 7) mostram que para concentração 

de 60 mg.L-1 dos corantes não houve grande variações entre eles, porém observando o AR17 

na concentração de 200 mg.L-1 verifica-se uma velocidade inicial bem maior do que os demais 

corantes. Mostrando que o AR17 apesar de ter tido menores quantidades adsorvidas (qe) ele 

adsorveu mais rápido do que os outros corantes. 
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4.3.2.4 Equilíbrio de adsorção 

Os dados experimentais de equilíbrio dos sistemas corante/SMA foram obtidos em 

sistemas batelada em três temperaturas (25, 40 e 60 °C).  Depois de decorridos os 720 min -

tempo determinado para os estudos de equilíbrio como foi identificado através dos ensaios 

cinéticos- eram retiradas alíquotas após adsorção e analisadas no espectrofotômetro, como foi 

descrito na etapa de validação do método neste trabalho. Para cada faixa de concentração dos 

corantes foram realizadas três leituras das amostras remanescentes. Destas leituras, foram então 

obtidos valores da capacidade de adsorção e, através da média das leituras, produzidos os 

gráficos de massa de adsorvente (qe) em função da concentração de equilíbrio (Ce) (Figuras 47 

a 50). Vale citar, que os erros padrões dos experimentos variaram de 0,01 a 0,18 mg.g-1. 

Para descrever o equilíbrio foram utilizadas as isotermas de Langmuir (Equação 4) e de 

Freundlich (Equação 6) por regressão não linear, utilizando o programa OriginPro 9.1 para 

modelar os dados experimentais. Na Tabela 8 são apresentados os valores dos parâmetros 

obtidos das isotermas estudadas a partir de um ajuste dos modelos aos dados experimentais, nas 

temperaturas de 25, 40 e 60 °C para os corantes. Os resultados mostram que a adsorção dos 

corantes pela SMA é favorável. 

Na equação de Langmuir (Equação 4), qmáx (mg.g-1) denota a capacidade máxima de 

adsorção, correspondente a uma cobertura monocamada, e KL é uma constante relacionada à 

energia de adsorção. Este modelo mostrou bons resultados de coeficientes de correlação (Tabela 

8). Os valores de RL encontrados no presente estudo são apresentados na Tabela 8, indicando 

que a adsorção dos corantes foram favoráveis na SMA. 

Na equação de Freundlich (Equação 6), Kf é uma constante relacionada à capacidade de 

adsorção e n uma constante relacionada à intensidade de adsorção. Pela isoterma de Freundlich 

foi evidenciada a favorabilidade da adsorção, pois, quando o valor de n de Freundlich é superior 

a 1, a adsorção é considerada favorável e o adsorvato prefere a fase sólida à líquida 

(NASCIMENTO et al., 2014). 

Os resultados das simulações (Tabela 8) mostram que o modelo de isoterma de 

Langmuir descreveu de forma mais satisfatória o equilíbrio de adsorção dos corantes em todas 

as temperaturas estudadas do que a isoterma de Freundlich. Isto pode ser comprovado pelos 

valores do coeficiente de correlação e pelos menores desvios padrão normalizados (Δr), ambos 

apresentados na Tabela 8. Porém, a isoterma de Freundlich em muitas temperaturas 

representaram bem os dados como é o caso do corante AR17 (60 °C) que obteve um coeficiente 
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de correlação de 0,96. Nas Figuras 47 a 50 são apresentadas as isotermas de adsorção de 

Langmuir dos corantes AR27, AR17, P4R e AHN.  

Figura 47 – Isotermas de equilíbrio do corante AR27 por SMA, em três diferentes 

temperaturas: dados experimentais da Isoterma de Langmuir (−). 

 

Legenda: Amaranto (AR27); Sílica modificada com amina (SMA). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
 

Figura 48 – Isotermas de equilíbrio do corante P4R por SMA, em três diferentes 

temperaturas: dados experimentais da Isoterma de Langmuir (−). 

 

Legenda: Ponceau 4R (P4R); Sílica modificada com amina (SMA). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Figura 49 – Isotermas de equilíbrio do corante AR17 por SMA, em três diferentes 

temperaturas: dados experimentais da Isoterma de Langmuir (−). 

 

Legenda: Vermelho Ácido 17 (VA17); Sílica modificada com amina (SMA). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Figura 50 – Isotermas de equilíbrio do corante AHN por SMA, em três diferentes 

temperaturas: dados experimentais da Isoterma de Langmuir (−). 

 

Legenda: Azul de Hidroxinaftol (AHN); Sílica modificada com amina (SMA). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Tabela 8 – Parâmetros calculados para os corantes nas isotermas de Langmuir e Freundlich utilizando o método não linear. 

Corante 
TEMP 

(°C) 

Parâmetros 

Langmuir Freundlich 

qmáx (mg.g-1) KL (L.mg-1) RL Δr R2 Kf (mg.L-1) n Δr R2 

AR27 

25 164,85 ± 3,01 0,73 ± 0,112 0,003 8,4 0,98 74,63 ± 13,31 6,32 ± 1,51 26,4 0,81 

40 30,12 ± 1,42 0,04 ± 0,011 0,048 8,2 0,91 7,61 ± 2,12 4,33 ± 1,02 14,3 0,73 

60 3,91 ± 0,73 0,02 ± 0,011 0,091 25,7 0,96 0,54 ± 0,41 3,14 ± 1,45 32,5 0,56 

P4R 

25 160,13 ± 9,05 0,02 ± 0,003 0,091 11,5 0,95 20,64 ± 8,02 3,10 ± 0,71 13,0 0,82 

40 26,45 ± 0,31 0,06 ± 0,005 0,032 1,4 0,98 11,44 ± 1,31 7,42 ± 1,23 3,4 0,90 

60 2,59 ± 0,10 0,04 ± 0,007 0,048 7,4 0,92 0,74 ± 0,26 5,06 ± 1,18 12,3 0,77 

AR17 

25 113,72 ± 5,01 0,05 ± 0,012 0,038 8,2 0,92 34,05 ± 7,91 4,94 ± 1,16 12,0 0,79 

40 74,11 ± 4,19 0,01 ± 0,001 0,167 5,6 0,95 9,34 ± 3,21 3,14 ± 0,68 9,3 0,85 

60 60,22 ± 11,33 0,02 ± 0,001 0,091 3,2 0,98 0,37 ± 0,22 1,39 ± 0,25 21,0 0,96 

AHN 

25 242,11 ± 9,51 0,45 ± 0,091 0,004 21,4 0,93 96,54 ± 15,05 5,33 ± 1,02 46,7 0,78 

40 153,32 ± 5,02 0,74 ± 0,131 0,003 11,0 0,96 72,34 ± 6,91 6,58 ± 0,91 21,2 0,90 

60 142,68 ± 6,03 0,07 ± 0,011 0,028 12,4 0,94 41,33 ± 8,23 4,59 ± 0,80 12,8 0,88 

Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol (AHN); Sílica modificada com amina (SMA). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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A temperatura tem um efeito relevante na adsorção de corantes, isso provavelmente 

ocorre devido ao tamanho das moléculas dos corantes (WANG; SHU, 2006) e ainda, segundo 

Khattri e Singh (1999), o aumento na temperatura pode afetar a solubilidade e o potencial 

químico do adsorvato. Desta forma, a alteração na temperatura de um processo conduz a uma 

mudança na capacidade de adsorção. Nas Figuras 47 a 50, pode-se observar que um aumento 

da temperatura provoca uma diminuição na adsorção sendo considerado um processo 

exotérmico. Em uma adsorção exotérmica há calor liberado durante o processo de adsorção e a 

capacidade de adsorção diminui à medida que a temperatura dos ensaios adsortivos aumenta 

(SILVA, 2017). Muitos estudos realizados recentemente também encontraram esse 

comportamento em relação a temperatura (VIMOSES et al., 2009; PICCIN et al., 2011; AUTA; 

HAMEED, 2012). 

Para verificar se a SMA é um bom adsorvente para os corantes podemos comparar os 

qmáx obtidos neste estudo com outros trabalhos que removeram corantes com diferentes 

adsorventes. Porém, muitas vezes, os valores obtido de qmáx para a isoterma de Langmuir são 

expressos em unidades de massa (e.g, mg.g-1), para realizamos estudos comparativos de 

adsorvatos que possuem pesos moleculares diferentes é necessário transformar este parâmetro 

em unidades molares (e.g., mmol.g-1). No Quadro 6 estão listados alguns trabalhos que 

removeram corantes por adsorção a 25 °C com seus valores de qmáx em mmol.g-1utilizando 

diversos adsorventes. 

Analisando os resultados apresentados no Quadro 6 verificamos que o adsorvente que 

foi funcionalizado neste trabalho foi bastante eficiente, visto que para os corantes AR27, P4R 

e AR17 os valores obtidos de qmáx foram bem semelhantes ou melhores do que os outros estudos 

com os mais diversos adsorventes. Já o corante AHN se destacou em relação à média dos 

resultados compilados, atingindo uma remoção muito satisfatória. 
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Quadro 6 – Estudos que removeram corantes por adsorção a 25 °C com seus valores 

de qmáx (mmol.g-1) utilizando diversos adsorventes. 

Corante Adsorvente 
qmáx  

(mmol.g-1) 
Referência 

Laranja ácido 7 
Mix de sílica com 

óxido de alumino 

0,12 
WAWRZKIEWICZ 

et al. (2015) 
Preto reativo 5 0,05 

Azul Direto 71 0,05 

Azul de Metileno 
Poliaspartato de 

sódio 
0,28 LIU et al. (2015) 

Vermelho Básico 46 
Argila sepiolite 

0,27 SANTOS e 

BOAVENTURA 

(2016) Azul Direto 85 0,21 

Vermelho Ácido 4 

Quitosona-g-PANI 0,24 

ABBASIANA et al. 

(2017) 

CS-g-PNMANI 0,20 

CS-g-PNEANI 0,26 

Vermelho Direto 23 

Quitosona-g-PANI 0,13 

CS-g-PNMANI 0,12 

CS-g-PNEANI 0,14 

AHN 

SMA 

0,39 

AUTORA (2018) 
AR27 0,27 

P4R 0,26 

AR17 0,23 
Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol 
(AHN); Sílica modificada com amina (SMA). Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

4.3.2.5 Parâmetros termodinâmicos  

No processo de adsorção é de grande utilidade determinar os parâmetros 

termodinâmicos como a energia livre de Gibbs (ΔG), a variação de entalpia (ΔH) e de entropia 

(ΔS). Logo, foram determinados estes parâmetros termodinâmicos em três temperaturas 

diferentes de 298; 313 e 333 K. Para essa determinação utilizou-se os procedimentos descritos 

na seção 4.2.5.5 e as equações 7 e 8. Na Tabela 9 são apresentados os parâmetros 

termodinâmicos dos corantes AR27, P4R, AR17 e AHN. 

A partir da Tabela 9 pode-se observar que a ΔG apresentam valores negativos o que 

indica que a reação de adsorção é de natureza espontânea e termodinamicamente favorável, o 

que representa a afinidade dos corantes AR27, P4R, AR17 e AHN sobre SMA. O fato dos 

valores de ΔG não serem muito negativos mostra que a SMA pode ser um bom material para 

sistemas de adsorção visto que processos de dessorção serão, provavelmente, bem empregados. 

O adsorvente poderá, portanto, ser reutilizado, aumentando assim a eficiência e reduzindo o 

custo do processo de adsorção (CARVALHO et al., 2014).
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Tabela 9 – Parâmetros termodinâmicos dos corantes AR27, P4R, AR17 e AHN. 

Corante T (°C) ℓn Kads 
ΔH 

(KJ. mol-1) 

ΔS 

(J. K-1.mol-1) 

ΔG  

(KJ. mol-1) 

AR27 

25 6,59 

-83,05 -227,7 

-16,33 

40 3,69 -9,60 

60 2,99 -8,29 

P4R 

25 4,49 

-19,07 -26,67 

-11,15 

40 4,09 -10,65 

60 3,69 -10,21 

AR17 

25 3,91 

-19,95 -38,02 

-9,69 

40 2,30 -5,99 

60 3,00 -8,29 

AHN 

25 6,11 

-45,72 -98,59 

-15,14 

40 6,60 -17,19 

60 4,25 -11,76 
Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol 

(AHN). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Os valores negativos da entalpia sugerem uma natureza exotérmica da adsorção (Tabela 

9). Vale citar, que essa natureza vem acompanhada com liberação de energia o que comprova 

a diminuição da capacidade adsortiva com a aumento da temperatura. Do ponto de vista 

termodinâmico, as variações de entalpia na fisissorção está situada, em geral, abaixo de 10 

kJ.mol-1.K-1. Já na adsorção química, as variações de entalpia ficam em valores acima de 20 

kJ.mol-1.K-1 (DABROWSKI, 2001; CARVALHO et al., 2014; VIDAL et al., 2014). 

E finalmente, observando os dados de variação de entropia observa-se, também, valores 

negativos. Valores negativos de entropia sugerem que existe uma barreira de energia no sistema 

o que representa uma diminuição na aleatoriedade, logo indica um aumento no grau de 

organização do sistema. Indica ainda, que não ocorre dissociação ou aumento de mobilidade 

das partículas na superfície do adsorvente (MARÍN, 2015). 

Resultados negativos de parâmetros termodinâmicos também foram encontrados por 

outros estudiosos que removeram corantes (PICCIN et al., 2011; CARVALHO et al., 2014). 

4.3.2.6 Avaliação comparativa da interação da SMA com os diferentes corantes  

Na Tabela 10 são apresentados os valores de qmáx dos quatros corantes juntamente com 

a quantidade de grupos hidroxilas e sulfônicos (auxocromos) presentes em cada corante. 

O maior resultado de qmáx encontrado foi para o corante AHN, como se pode observar 

(Tabela 10). Analisando as estruturas dos quatro corantes (Figura 15) observa-se que o corante 

AHN possui mais grupos funcionais do que os demais. A natureza de grupos presentes no anel 
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aromático afeta tanto a reatividade quanto a orientação da futura substituição; grupos ativantes 

tornam o anel aromático mais reativo. A hidroxila, por exemplo, é considerada um grupo 

ativante.  

Gong et al. (2005) estudaram a remoção de seis corantes em casca de amendoim. Dentre 

os corantes estudados dois possuem como cromóforo o grupo azo (amaranto e o amarelo pôr-

do-sol). Estes autores notaram que a hidroxila foi importante no processo de adsorção. 

Avaliando somente os corantes que possuem a mesma quantidade de grupos hidroxilas 

(AR27, P4R e AR17), verifica-se pela Tabela 10 que o AR17 possui um grupo sulfônico a 

menos. Observando os dados de qmáx em mmol.g-1 destes três corantes, conclui-se que houve 

uma diminuição de adsorção de aproximadamente 15 % ao diminuir o grupo sulfônico. 

Finalmente, observando os dois corantes que possuem as mesmas massas moleculares 

(AR27 e P4R), conclui-se que as quantidades máximas adsorvidas são praticamente iguais, já 

que os corantes obtiveram um desvio padrão de 1 % e um coeficiente de variação de 3 %. 

Reiterando que a natureza do adsorvato influência no processo de adsorção (DOMINGUES, 

2005; VIDAL, 2014).  

Tabela 10 – Valores de qmáx para a isoterma de Langmuir (25 °C) em unidades molares e 

descrição dos grupos dos grupos auxocromos nos corantes. 

Corante qmáx (mmol.g-1) OH-1 SO3
-1 Total 

AHN 0,39 2 3 5 

AR27 0,27 1 3 4 

P4R 0,26 1 3 4 

AR17 0,23 1 2 3 

Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol (AHN). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Donia et al. (2009) estudaram a remoção de corantes azos e aniônicos (Laranja ácido 

12- LA12 e Laranja ácido 10- LA10) em sílica gel modificada com 3-aminopropiltrietoxisilano 

e notaram que que o corante que mais adsorveu foi o Laranja ácido 10 (Tabela 11). Apesar, dos 

autores terem justificado essa diferença de adsorção pela estrutura molecular dos corantes, 

investigando as estruturas moleculares dos adsorvatos estudados notamos que o LA12 possui 

um único grupo funcional enquanto o LA10 possui dois grupos auxocromo, ambos são o grupo 

sulfônico. Logo, os estudiosos obterem resultados semelhantes ao do presente estudo em 

relação aos grupos funcionais. 
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Tabela 11 – Valores de qmáx para a isoterma de Langmuir (25 °C) e descrição dos grupos 

auxocromos nos corantes do estudo de Donia et al. (2009). 

Corante qmáx (mg.g-1) SO3
-1 Total 

LA12 11,80 1 1 

LA10 35,50 2 2 

Legenda: Laranja Ácido 12 (LA12); Laranja Ácido 10 (LA10). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

4.3.3 Estudos de dessorção 

A reutilização e estabilidade dos adsorventes é um fator importante para as aplicações 

industriais (BANAEIA et al., 2017a). Para os estudos de dessorção, primeiramente saturou-se 

o adsorvente com os corantes. O adsorvente saturado foi posto em contato com as soluções 

dessorventes básicas (NaOH, KOH e Na2CO3, na concentração de 0,025 mol.L-1, e NaHCO3 

0,1 mol.L-1). As concentrações destas soluções foram escolhidas em função dos pHs. Após 

agitação da mistura, durante 12 horas a 140 rpm e em três temperaturas (25, 40 e 60 °C) em 

uma incubadora shaker orbital, o adsorvente foi separado da solução aquosa dos corantes e seco 

em estufa. E então, era calculada a concentração residual (Ca) das soluções corantes residuais. 

Para cada corante foram obtidos quatro resultados de dessorção.  

Os valores da porcentagem de dessorção para os diferentes agentes de dessorventes nos 

corantes AR27, P4R, AR17 e AHN são apresentados nas Figuras 51 a 54.  

Para o AR27 (Figura 51) nas três temperaturas e para as quatro soluções dessorventes 

ocorreram boas quantidades dessorvidas, não havendo diferenças significativas em relação as 

mudanças de temperatura e solução (CV 4 %). A média de dessorção para todas as condições 

testadas do AR27 foi de 74 %, obtendo a melhor dessorção com a solução de KOH a 25 °C 

(80 %). 

Para o AR17 (Figura 52) a 25 °C a única solução que dessorveu relativamente bem foi 

a de KOH (60 %), já quando se aumentou a temperatura para 40 °C melhorou-se as capacidades 

dessortivas e todas as soluções dessorveram estatisticamente iguais (CV 1 %). Já na temperatura 

de 60 °C obteve-se uma leva melhora com a solução de KOH (63 %) em relação a temperatura 

de 40 °C, sendo este aumento significativo, já que o CV entre as soluções básicas a 60 °C 

(AR17) foi de 5 %. 
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Figura 51 – Porcentagens de dessorção do AR27 sobre a SMA nas temperaturas de 25, 

40 e 60 °C. 

 

Legenda: Amaranto (AR27). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

Figura 52 – Porcentagens de dessorção do AR17 sobre a SMA nas temperaturas de 25, 

40 e 60 °C. 

 

Legenda: Vermelho ácido 17 (AR17). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

O P4R (Figura 53) adsorveu bem nas três temperaturas, não havendo diferenças estáticas 

com a mudança das temperaturas e de soluções (CV 2 %), obtendo uma média de dessorção de 

84 %. 
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Figura 53 – Porcentagens de dessorção P4R sobre a SMA nas temperaturas de 25, 40 e 

60 °C. 

 

Legenda: Ponceau 4R (P4R).  

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

O AHN (Figura 54) a 25 °C obteve uma dessorção insatisfatória para todas as soluções 

testadas, menos do que 50 %. Ao aumenta-se a temperatura para 40 °C houve uma melhora 

significativa de dessorção principalmente para as soluções de NaOH e KOH, 93 e 92 %, 

respectivamente para o NaOH e KOH. Na temperatura de 60 °C as soluções de NaOH e KOH 

mantiveram-se no mesmo patamar e as soluções de NaCO3 e NaHCO3 amentaram suas 

capacidades dessortivas. 

Figura 54 – Porcentagens de dessorção do AHN sobre a SMA nas temperaturas de 25, 

40 e 60 °C. 

 

Legenda: Azul de Hidroxinaftol (AHN).  

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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No geral, pode-se observar, que a solução aquosa de hidróxido de sódio e de potássio 

foram os agentes de dessorção bem eficazes para os corantes na SMA. Este fato pode ser 

explicado pela maior basicidade destas soluções em relação as demais. Outra conclusão que 

podemos obter dos dados é que quando se aumenta a temperatura melhora-se a dessorção. Esta 

conclusão era esperada já que os corantes adsorveram de forma mais eficiente em temperaturas 

mais baixas. Na Figura 55 há imagens das SMA antes e depois da dessorção na temperatura de 

25 °C. 

Entre os corantes, a maior porcentagem de dessorção foi para o AHN na temperatura de 

60 °C (NaOH e KOH), obtendo uma dessorção maior do que 90 % de corante que pode ser 

recuperado da SMA.  

Banaeia et al. (2017a) obtiveram bons resultados de dessorção para os corantes AR19 e 

AR84. Os estudiosos deixaram os corantes sob agitação por 20 minutos em solução de NaOH 

em pH 10 a 25 °C e fizeram sete processos de adsorção-dessorção bem-sucedidos. Após o 

sétimo ciclo, ainda houve uma dessorção superior a 90 %. Portanto, mostrando que seu 

adsorvente tem uma boa reutilização. 

 

Figura 55 – Imagens das SMA após os ensaios adsortivos para os corantes AR27 (a), P4R 

(c), AR17 (e) e AHN (g) e SMA após os ensaios dessortivos para os corantes AR27 (b), 

P4R (d), AR17 (f) e AHN (h). 

(a)                                     (b)                                    (c)                                       (d) 

 

(e)                                      (f)                                    (g)                                     (h) 

Legenda: Amaranto (AR27); Vermelho ácido 17 (AR17); Ponceau 4R (P4R); Azul de Hidroxinaftol (AHN). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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4.4 Considerações finais 

A funcionalização da sílica foi comprovada por ensaios de FTIR e através dos estudos 

adsortivos com os dois adsorventes (SGC e SMA). Os resultados adsortivos mostraram que a 

SMA é bem mais eficiente do que a SGC.  

Através dos ensaios de PCZ foi verificado que a SMA teria melhores remoções dos 

corantes aniônicos em pH abaixo de 6,5. O que também foi comprovado nos ensaios de 

adsorção em pH ácido, neutros e básicos, obtendo melhores remoções em pH 5. 

Os estudos cinéticos e as isotermas de equilíbrio foram determinados. Os dados de 

adsorção de equilíbrio seguiram preferencialmente as isotermas de Langmuir. Os dados 

cinéticos seguiram o modelo de pseudosegunda ordem.  

Foi averiguado que a temperatura influencia fortemente na adsorção dos corantes 

adsorvendo melhor em baixas temperaturas e verificou-se, também, que os grupos auxocromo 

podem ter interferência na adsorção em SMA. Visto que, o corante que possuía mais grupos 

funcionais obteve remoções mais eficientes.  

A dessorção é eficiente em meio alcalino. As soluções de NaOH e KOH foram os 

melhores agentes de dessorção para recuperar o adsorvente.  
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5 ESTUDOS ADSORTIVOS EM BATELADA PARA REMOÇÃO DE CORANTES DE 

EFLUENTES REAIS  

5.1 Considerações iniciais 

Nas últimas décadas, a contaminação das águas subterrâneas e superficiais por metais 

pesados e poluentes orgânicos tem se tornando um grande problema ambiental. Entre os 

poluentes orgânicos estão os corantes, que quando são descarregados de forma inadequada por 

indústrias que utilizam estes produtos em seus processos produtivos causam enormes danos. A 

remoção de cor é uma das tarefas mais difíceis no processo de tratamento de efluentes que 

utilizam corantes. A maioria dos corantes pode causar danos não só à vida aquática, mas 

também aos seres humanos, pois esses, normalmente, são tóxicos, mutagênicos ou cancerígenos 

(WANG; WANG, 2008; DONIA et al., 2009; AHMAD; KUMAR, 2010; COTORUELO et al., 

2010; BANAEI et al., 2017b). Além do que, a concentração residual de cor tem limitado os 

processos de reciclagem de água. Portanto, a remoção de corantes de efluentes industriais é uma 

questão ambiental importante (AKSU, 2005; ALI, 2010; AHMED et al., 2011). 

Para remover cor de efluentes industriais a adsorção é um método bastante promissor, 

principalmente, quando se utiliza um adsorvente de baixo custo. Assim, os adsorventes com 

estas características estão em desenvolvimento para reduzir a quantidade de adsorvente e 

minimizar os problemas de disposição em sistemas de tratamento de águas residuais de 

indústrias que utilizam corantes (XIA et al., 2011). Entre os adsorventes promissores, a sílica 

gel modificada com compostos orgânicos vem trazendo bons resultados de remoção de cor 

(CESTARI et al., 2009; BANAEI et al., 2017b).  

O presente capítulo faz a caracterização de efluentes de duas indústrias de ramos 

distintos (têxtil e de alimentos) que utilizam corantes em seus processos de produção. A 

importância da caracterização dos efluentes se dá, pois, estas indústrias além do aspecto de 

coloração apresentam vários outros produtos em sua composição, tornando os efluentes muito 

complexos e difíceis de tratar. E posteriormente, estuda a remoção de corantes dos efluentes 

indústrias por adsorção em sílica gel funcionalizado com 3-aminopropiltrietoxisilano. Assim, 

verificando a aplicação do adsorvente modificado para remoção de cor em casos reais.  

5.2 Material e métodos 

Os procedimentos desta fase do estudo tiveram ao todo cinco etapas como mostrado no 

fluxograma da Figura 56. Vale citar, que nesta fase os experimentos foram planejados e 

executados compilando-se uma série de documentos de referência e estudos publicados 
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(FLORES, 1998; KAMMRADT, 2004; OLIVEIRA, 2010; APHA AWWA, 2012; HASSAN, 

2015; MARÍN, 2015; ABBASIAN et al., 2017; SILVA, 2017). 

 

Figura 56 – Fluxograma metodológico dos testes de remoção de cor por adsorção nos 

efluentes industriais reais. 

 

Legenda: Sílica modificada com amina (SMA). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Primeiramente, foram coletados dois efluentes indústrias sem qualquer tipo de 

tratamento nas indústrias. Em seguida, realizou-se um tratamento primário nos efluentes que 

foi chamado de pré-tratamento. Ao final do tratamento primário, realizou-se a caracterização 

dos efluentes. A caracterização do efluente permite identificar os pontos mais críticos e 

consequentemente o tratamento mais adequado. Na sequência, realizaram-se os ensaios 

adsortivos, em que quantidades pré-estabelecidas dos efluentes reais pré-tratados e do 

adsorvente SMA são contatadas em condições adequadas determinadas anteriormente (Capítulo 

4). Para verificar a eficiência de remoção de cor e de outros parâmetros realizou-se outra 
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caracterização após os ensaios de adsorção. Nos itens que seguem são descritos as etapas que 

foram realizadas com maiores detalhes. 

5.2.1 Efluentes industriais 

Para este experimentos foram coletados dois efluentes industriais que utilizam corantes 

em seus processos produtivos em ramos distintos. As indústrias selecionadas foram uma têxtil, 

localizada no Distrito Industrial do município de Maracanaú/CE; e a outra alimentícia, 

localizada no município do Eusébio/CE, essas foram contatadas e gentilmente concordaram em 

ceder seus efluentes brutos, informando previamente que utilizam corantes azos em seus 

processos de produção. Vale ressaltar, inclusive, que uma delas declarou que no momento em 

que o efluente foi coletado, seu processo produtivo utilizava somente os corantes P4R e AR27, 

ambos estudados neste estudo. 

5.2.2 Coleta e tratamento primário 

Antes de sofrerem qualquer tipo de tratamento as amostras dos efluentes foram 

coletadas e armazenadas em recipientes descontaminados, transportadas ao LQA/IFCE e 

conservadas até o momento dos ensaios em câmara fria a aproximadamente 4 °C (APHA 

AWWA, 2012). 

Um tratamento prévio para eliminação de suspensos é tipicamente realizado em estações 

de tratamento de efluentes e, não casualmente, torna-se indispensável nessa avaliação, haja vista 

que evita interferências indesejáveis tanto no processo adsortivo quanto na quantificação dos 

corantes pelos métodos espectrofotométricos desenvolvidos, validados e usados nesse estudo. 

É muito comum nas indústrias utilizarem tratamentos combinados para alcançar uma remoção 

adequada dos contaminantes (YEH; THOMAS, 1995). Ademais, é importante destacar que o 

processo adsortivo objetiva a remoção de poluentes específicos não removidos em etapas 

anteriores (GISI; NOTARNICOLA, 2017), tais como corantes e outros compostos orgânicos 

recalcitrantes, devendo-se remover sólidos suspensos e outros contaminantes com processos 

convencionais ou alternativos mais apropriados. 

No tratamento primário os efluentes foram coagulados e floculados sob agitação manual 

com sulfato de alumínio em uma proporção de 400:1. O tempo de coagulação e floculação foi 

de 20 minutos. Após um período de 30 minutos para sedimentação das partículas mais pesadas, 

a mistura foi filtrada primeiramente em papel de filtro qualitativo, para remoção dos flocos de 

maior granulometria, seguindo-se de filtração em membrana de vidro de 0,45 μm de tamanho 

de poro para remoção das demais partículas em suspensão. Os efluentes pré-tratados foram 

novamente acondicionados em câmara fria a 4 °C até sua caracterização e demais ensaios (e.g, 
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adsortivos). Neste estudo, o efluente pré-tratado da indústria têxtil recebeu a denominação de 

Efluente Industrial 1 (EI1), enquanto o efluente pré-tratado da indústria alimentícia recebeu a 

denominação de Efluente Industrial 2 (EI2). 

5.2.3 Caracterização dos efluentes industriais 

Na caracterização dos efluentes, tanto após o pré-tratamento quanto depois dos ensaios 

de adsorção, foram realizadas as seguintes análises: pH; sólidos totais (ST) e sólidos suspensos 

totais (SS); varreduras espectrofotométricas de absorção molecular no ultravioleta/visível 

(UV/VIS) e cálculo do coeficiente de cor (DFZ), como parâmetros de mensuração da cor dos 

efluentes; demanda química de oxigênio (DQO), como indicador do teor de matéria orgânica; 

teor de amônia total; e teor dos metais pesados: níquel, cobre, zinco, chumbo e cádmio. 

5.2.3.1 pH 

O pH é um parâmetro importante na determinação da qualidade de despejos industriais, 

pois condiciona as reações químicas do meio. Muitos microrganismos são sensíveis a variações 

de pH além dos limites de 5,0 a 9,0 e também a fotossíntese pode ser reduzida pela elevação 

acentuada do pH (BELTRAME, 2006). Além do que, é sabido que o pH tem fortes influências 

nos processos adsortivos (FARIAS et al., 2018a).  

As medições de pH foram conduzidas em um medidor de pH e íon seletivo da marca 

Thermo Scientific, modelo Orion Dual Star utilizando um eletrodo combinado de pH modelo 

Orion 8102BNUWP utilizando-se o Método 4500 B de acordo com Standard Methods 

(AWWA, 2012). 

5.2.3.2 Sólidos 

Em um efluente, os sólidos não filtráveis podem permanecer em suspensão por um 

determinado tempo e então se sedimentam. Enquanto se encontram em suspensão, aumentam 

a turbidez da água, impedindo a fotossíntese. Em grandes concentrações, podem matar os peixes 

por entupimento ou ação abrasiva das guelras. Ao sedimentar, formam depósitos de lodo no 

leito do rio ou lago, destruindo os espaços destinados à vida de certos organismos. 

Foram realizadas as análises de sólidos totais (ST) fixos e voláteis e sólidos suspensos 

totais (SS) fixos e voláteis utilizando-se o Método 2540 de acordo com Standard Methods 

(AWWA, 2012). 
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5.2.3.3 Cor 

As características de cor e perfil de absorção espectrofotométrica foram utilizadas na 

avaliação da eficiência da aplicação da adsorção em SMA para a remoção de corantes dos 

efluentes industriais analisados. 

Geralmente, a determinação de cor em amostras líquidas se baseia na metodologia 

proposta no Standard Methods (AWWA, 2012), cujo princípio é a determinação da cor 

espectrofotometricamente numa faixa de comprimento de onda entre 450 e 465 nm, utilizando 

uma solução padrão de platina-cobalto (Pt-Co). Entretanto, as características das águas 

residuárias de origem industrial que utilizam corantes em seus processos produtivos, cujas 

colorações das amostras de efluentes são muito intensas, dificultam a aplicação satisfatória do 

método. 

Na avaliação da remoção dos corantes do efluente, o parâmetro cor foi avaliado por 

meio de duas metodologias distintas: primeiramente, compararam-se as varreduras espectrais 

de absorção molecular no visível dos efluentes antes e depois da adsorção; complementarmente, 

determinaram-se os coeficientes DFZ dos efluentes, também, antes e depois da adsorção. 

Preliminarmente à análise espectrofotométrica de absorção molecular, os efluentes 

foram tamponados e estabilizados em condições ambientes, utilizando-se 2 mL de uma solução 

de tampão ácido (pH 5,5) e EDTA 2,5 mg.L-1, para cada 10 mL de efluente. A escolha deste 

tampão se deu por ser o mesmo utilizado nas metodologias analíticas de quantificação dos 

efluentes sintéticos avaliados neste estudo (Capítulo 4). A adição de tampão e de EDTA se faz 

necessária para evitar possíveis interferências nos resultados como verificado na validação das 

metodologias supracitadas. 

A análise de DFZ dos efluentes, antes e depois da adsorção, para os comprimentos de 

onda de 436, 525 e 620 nm, obtidos nas varreduras espectrais, conforme descrito na norma 

alemã DIN 7887/1994 (KAMMRADT, 2004; SILVA, 2017) é realizada através da Equação 20. 

𝐷𝐹𝑍 =
𝐴

𝑚
                                                                                                                                    (20) 

em que A é a absorbância no comprimento de onda especificado e m é caminho ótico utilizado 

na medição, em metros. 

O valor DFZ correspondem a uma concentração máxima de aproximadamente 1,5 mg 

de Pt.L-1 (BELTRAME, 2006; VISHNU, 2008). 
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5.2.3.4 Demanda Química de Oxigênio 

As águas residuárias de industriais que utilizam corantes em seus processos de produção 

além do aspecto de coloração apresentam vários outros produtos em sua composição, tornando 

muito complexo a determinação de cada um individualmente, sendo muito frequentemente 

utilizados parâmetros globais de análise. A DQO (demanda química de oxigênio) foi 

considerada por Sanin (1996) um parâmetro global.  

A análise de DQO foi realizada utilizando-se o Método 5220C de acordo com Standard 

Methods (AWWA, 2012). 

5.2.3.5 Metais pesados 

Consideram-se metais pesados aqueles em que a densidade é superior a 5 g.cm-3, ou 

seja, cinco vezes superior à da água. Muitos destes metais são considerados como essenciais à 

vida, mas ao atingirem certos limites de concentrações, tornam-se tóxicos e até mesmo letais. 

Os corantes são sequestrantes de metais pesados por isso à importância de analisar tais 

compostos. Utilizou-se a técnica de absorção atômica para analisar os seguintes metais: níquel 

(ASTM D-1886), cobre (ASTM D-1688), zinco (ASTM D-1691), chumbo (ASTM D-3559) e 

cádmio (ASTM D-3557) segundo a associação Americana de Testes e Materiais (ASTM). 

5.2.4 Fotodegradação dos efluentes industriais 

Previamente aos ensaios adsortivos, os efluentes industriais pré-tratados foram 

submetidos a ensaios de fotodegradação para avaliação da influência da iluminação laboratorial 

ambiente na redução da cor dos efluentes por degradação fotolítica, de modo a contabilizar tal 

influência nos ensaios de adsorção. Assim, amostras dos efluentes EI1 e EI2 foram colocadas 

em frascos erlenmeyers 250 mL e expostas à luz artificial (fluorescente) do ambiente 

laboratorial (LQA) por tempos determinados (0, 12, 24, 36 e 48 horas). Decorridos os tempos 

previstos de exposição foram efetuadas varreduras espectrais de absorção molecular no visível, 

as quais foram comparadas às varreduras espectrais determinadas antes dos ensaios de 

fotodegradação. 

5.2.5 Adsorção de corantes dos efluentes industriais 

Para verificar a eficácia da SMA em efluentes industriais reais, foram realizados testes 

de remoção de cor através de processos adsortivos nos efluentes industriais.  

Os ensaios de adsorção com os dois efluentes EI1 e EI2 e com a SMA foram conduzidos 

em batelada, de forma similar aos realizados com as soluções sintéticas dos corantes testados 

neste estudo, inclusive usando os mesmos equipamentos (Capítulo 4). Nesses ensaios, o pH dos 
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efluentes industrias pré-tratados e em condições ambientes foram primeiramente ajustados para 

5,0 com soluções 0,01 mol.L-1 de HCℓ ou NaOH. 

Em seguida, frascos erlenmeyers (células de adsorção) contendo 100 mL dos efluentes 

EI1 e EI2 acidificados a pH 5,0 e diferentes quantidades do adsorvente (SMA) foram mantidos 

sob agitação de 140 rpm em “shaker” orbital, sob temperatura controlada (25 °C) durante 

12 horas. As quantidades de SMA utilizadas nas células adsortivas foram: 0,025; 0,050; 0,100; 

0,200; 0,300; 0,400; 0,500; 0,600; 0,700; 0,800; 0,900; 1,000; 1,200; e 1,500 g. 

Depois das 12 horas de agitação, alíquotas de 15 mL da solução residual das células 

foram retiradas e centrifugadas durante 5 minutos para separar completamente o líquido das 

partículas suspensas do adsorvente e, então, foi realizada a caracterização final da cor das 

amostras após adsorção. O quantitativo restante do adsortivo residual foi caracterizado em 

relação aos outros parâmetros já apresentados na subseção anterior e comparados aos valores 

determinados previamente aos ensaios adsortivos. 

5.2.6 Ensaios dessortivos dos efluentes industriais 

Os estudos de dessorção envolvendo os efluentes industriais foram conduzidos 

misturando-se, em frascos erlenmeyers de 125 mL, 0,1 g das SMA utilizadas nos ensaios de 

adsorção, após secagem em estufa a 60 °C, com 20 mL da solução dessortiva de 

KOH 0,025 mol.L-1. Esta solução de dessorção foi escolhida de acordo com os resultados 

obtidos nos ensaios com as soluções sintéticas dos corantes neste trabalho. A mistura foi agitada 

durante 24 horas a 140 rpm e 25 °C, após o que alíquotas da solução dessortiva residual, 

tamponadas a pH 5,5, tiveram seus espectros de absorção molecular UV/VIS. E então, foi 

realizado um estudo comparativo destas varreduras com as varredura da solução de KOH 

0,025 mol.L-1, também, tamponada. 

5.3 Resultados e discussão 

5.3.1 Tratamento primário 

O tratamento primário (pré-tratamento) se mostrou muito eficaz, removendo sólidos em 

suspensão sedimentáveis e sólidos flutuantes. Esta remoção foi observada de forma qualitativa 

nos filtros e membranas utilizados neste processo. Garantindo, assim, que estes matérias não 

interfeririam nos ensaios adsortivos.  
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5.3.2 Caracterização inicial dos efluentes industriais 

Os resultados das caracterizações dos efluentes após o pré-tratamento estão na Tabela 

12. Na Figura 57 estão as varreduras dos efluentes, também, após o pré-tratamento. As análises 

espectrofotométricas de absorção molecular dos efluentes foram realizadas de forma 

semelhante aos métodos validados no Capítulo 3. Logo, utilizou-se 2 mL das soluções 

estabilizadoras que continham tampão ácido (pH 5,5) e EDTA 2,5 mg.L-1, para cada 10 mL de 

efluente.  

 

Tabela 12 – Análises realizadas nos EI1 e no EI2 após o pré-tratamento. 

Análises EI1 EI2  

pH (SM 4500 H+) 9,4 4,1 

ST (SM 2540) 10678 10633 

STV (SM 2540) 3183 8840 

STF (SM 2540) 7495 1793 

SST (SM 2540) 132 37 

SSV (SM 2540) 107 29 

SSF (SM 2540) 25 8 

Cor  

DFZ 

436 nm 70,12 42,55 

525 nm 60,13 41,88 

620 nm 48,87 22,66 

DQO (SM 5220C) 1356,80 2289,60 

Amônia (SM 4500 NH) < 1,0 < 1,0 

Níquel (ASTM D-1886) 0,50 0,60 

Cobre (ASTM D-1688) 0,43 < 0,30 

Zinco (ASTM D-1691) 0,90 0,20 

Chumbo (ASTM D-3559) < 0,10 < 0,10 

Cádmio (ASTM D-3557) < 0,10 < 0,10 

Legenda: Efluente industrial 1 (EI1) e Efluente industrial 2 (EI2). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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          Figura 57 – Varreduras espectrofotométricas de 400 a 800 nm para os EI1 e EI2. 

 
          Legenda: Efluente industrial 1 (EI1) e Efluente industrial 2 (EI2). 

          Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Os resultados de pH mostram que a primeira amostra é básica, enquanto a segunda é 

ácida (Tabela 12). Mostrando, como era esperado, que as amostras têm características 

intrínsecas bem distintas, por possuírem processos industriais totalmente diferentes. Porém, este 

fato não interferirá durante os testes de adsorção, pois o meio é acidificado (pH 5). O valor do 

pH foi escolhido de acordo com os testes realizados com os efluentes sintéticos deste estudo, 

sendo o melhor pH para adsorção com a SMA. 

Os coeficientes DFZ dos efluentes foram determinados para os comprimentos de onda 

de 436, 525 e 620 nm e estão apresentados na Tabela 12. Em relação ao parâmetro Cor DFZ, 

pode-se notar que o EI1 tem cores mais intensas nos três comprimentos de onda do que o EI2. 

Esse comportamento era esperando visto que a EF1 se trata de uma indústria têxtil enquanto o 

EF2 é uma indústria alimentícia. Os dois efluentes têm teores baixos de metais e de amônia.  

De acordo com Abrahão e Silva (1998) os corantes residuais ligados aos auxiliares 

químicos orgânicos e inorgânicos são responsáveis pela cor, sólidos dissolvidos e valores altos 

de DQO e DBO5 nos efluentes de tingimento das indústrias têxteis. Além do que, estes 

efluentes possuem baixo nível de Sólidos Suspensos Totais (SST), pH entre 5-10 e Sólidos 

Totais (ST) de 500 a 14.000 mg.L- 1. Resultados estes que podemos confirmar na Tabela 12. 

Devido aos altos teores de ST encontrados pros dois efluentes, podem ser esperadas grandes 

quantidades de lodo, removidas por tratamento posterior físico-químico ou biológico. 
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Os resultados obtidos nas determinações de metais pesados estão expressos na Tabela 

12. As amostras analisadas apresentaram teores baixos de chumbo e cádmio. Elas possuem 

valores semelhantes entre si de níquel e cobre. E o efluente EI1 apresenta uma concentração de 

0,90 mg.L-1 de zinco, já o valor de zinco para o EF2 foi próximo a zero.  

A indústria têxtil gera efluentes com composição extremamente heterogênea e uma 

grande quantidade de material tóxico e recalcitrante, o que torna seu tratamento difícil. Esses 

efluentes apresentam uma forte coloração, uma grande quantidade de sólidos suspensos, pH 

altamente flutuante, grandes concentrações de DQO, considerável quantidade de metais 

pesados, compostos orgânicos clorados e surfactantes (CISNEROS; ESPINOZA; LITTER; 

2002). 

5.3.3 Fotodegradação dos efluentes industriais 

Como é de conhecimento, os corantes podem ser degradadas quando em contato com a 

luz. Então, amostras dos efluentes EI1 e EI2 foram colocadas em frascos erlenmeyers e expostas 

à luz fluorescente do ambiente laboratorial por tempos determinados. Decorridos os tempos 

previstos de exposição foram efetuadas varreduras espectrais de absorção molecular na região 

do visível, as quais foram comparadas às varreduras espectrais determinadas antes dos ensaios 

de fotodegradação. 

As varreduras determinadas ao longo do tempo nos testes de fotodegradação são 

apresentadas nas Figuras 58 e 59. No período estudado, observou-se que para o EI1 não houve 

fotodegradação nas primeiras 48 horas, mostrando que o efluente é bastante estável. Porém, 

para o EI2, nas primeiras 12 horas, ocorreu degradação do efluente, indicando que se deve 

utilizar uma amostra do efluente sem a SMA nos ensaios adsortivos para ser o branco durante 

os testes e assim evitar resultados errôneos. Para os testes adsortivos, o ensaio que possuía os 

efluentes industriais sem a SMA foi chamado de Testes em Branco (TB). 
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Figura 58 – Varreduras espectrofotométricas de 400 a 800 nm para o EI1 no ensaio 

de fotodegradação 

 

              Legenda: Efluente industrial 1 (EI1). 

              Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Figura 59 – Varreduras espectrofotométricas de 400 a 800 nm para o EI2 no ensaio 

de fotodegradação. 

 

            Legenda: Efluente industrial 2 (EI2). 

            Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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5.3.4 Ensaios adsortivos dos efluentes industriais 

Os ensaios de adsorção com os dois efluentes EI1 e EI2 e com a SMA foram conduzidos 

em batelada, de forma similar aos realizados com as soluções sintéticas dos corantes testados 

neste estudo, inclusive usando os mesmos equipamentos. As quantidades de SMA testadas nas 

células adsortivas para encontrar o melhor custo benefício foram: 0,025; 0,050; 0,100; 0,200; 

0,300; 0,400; 0,500; 0,600; 0,700; 0,800; 0,900; 1,000; 1,200; e 1,500 g. Vale recapitular, que, 

nos ensaios, o pH dos efluentes industrias pré-tratados foram primeiramente ajustados para 5,0 

com soluções 0,01 mol.L-1 de HCℓ ou NaOH. Após os ensaios adsortivos, as amostras foram 

analisadas no espectrofotômetro na região do visível, como descrito na metodologia, e 

realizaram-se as mesmas análises de caracterização realizadas anteriormente. 

Nas Figuras 60 e 61 pode-se visualizar as porcentagens de remoção dos efluentes com 

as diferentes quantidades de adsorventes nos comprimentos de onda de 436, 525 e 620 nm, 

como preconiza a norma Alemã DIN 7887/1994.  

 

Figura 60 – Porcentagens de remoções adsortivas do EI1 em três comprimentos de onda e 

com diferentes quantidades de SMA. 

 

Legenda: Efluente industrial 1 (EI1). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Figura 61 – Porcentagens de remoções adsortivas do EI2 em três comprimentos de onda e 

com diferentes quantidades de SMA. 

 

Legenda: Efluente industrial 2 (EI2). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Analisando o EI1 pela Figura 60, pode-se concluir que foram necessários de 9 g.L-1 de 

adsorvente para obter remoções de 88, 80 e 75 % da cor DFZ para os comprimentos de onda de 

620, 525 e 436 nm, respectivamente. Este resultado foi bastante satisfatório para tratamento de 

remoção de cor. Já para o EI2 (Figura 61) o adsorvente aparentemente saturou mais rapidamente 

a sua capacidade adsortiva. Com uma pequena quantidade de adsorvente houve uma boa 

porcentagem de adsorção, porém quando houve incrementos de SMA a adsorção não aumentou 

como era esperado. A eficiência de adsorção para a SMA para o EI2 foi de 51, 63 e 47 % por 

0,5 g.L-1 de adsorvente. 

Apesar do EF2 ter obtido menores porcentagens de remoção do que o EF1, em relação 

à legislação do estado do Ceará ele atendeu ao parâmetro cor que diz: “cor aparente: presença 

de corantes e pigmentos virtualmente ausentes” - como podemos observar pela Figura 62. O 

EF1 não ficaria enquadrado segundo esta resolução, porém vale ressaltar que o tratamento 

realizado foi feito somente em uma etapa e talvez se o tratamento fosse repetido em outras 

etapas a cor remanescente teria sido removida. 
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Figura 62 – EI1 (a) e EI2 (c) antes dos ensaios adsortivos e EI1 (b) e EI2 (d) após o ensaio 

adsortivo. 

 

    (a)                                  (b)  

 

                                                   (c)                                  (d) 

Legenda: Efluente industrial 1 (EI1) e Efluente industrial 2 (EI2). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Nas Figuras 63 e 64 são mostradas as varreduras espectrofotométricas na região do 

visível para as quantidades de adsorvente com menor custo e maior eficiência juntamente com 

os testes em branco. Na Tabela 13 são mostrados os resultados obtidos de caracterização. 
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Figura 63 – Varreduras espectrofotométricas de 400 a 800 nm para o EI1 com a melhor 

quantidade de adsorvente. 

 

Legenda: Efluente industrial 1 (EI1). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Figura 64 – Varreduras espectrofotométricas de 400 a 800 nm para o EI2 com a melhor 

quantidade de adsorvente. 

 

Legenda: Efluente industrial 2 (EI2). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Observando as análises de caracterização dos efluentes antes e após a adsorção com o 

melhor custo benefício do adsorvente para os efluentes (Tabela 13), pode-se perceber que houve 

uma drástica diminuição no teor de Sólidos em Suspensão (SST, SSV e SSF) para os dois 

efluentes industriais. Isso pode ser justificado, pois segundo Piccolo (1999) a cor é um 

parâmetro indireto no teor de Sólidos em Suspensão. Logo, removendo a cor diminui a 

quantidade de SS nas amostras. Assim, tem-se outro demonstrativo do sucesso do tratamento 

de adsorção. 

 

Tabela 13 – Análises realizadas nos EI1 e no EI2 após o pré-tratamento e após a adsorção com 

as melhores quantidades de adsorvente para os EI1 e EI2. 

Análises 

EI1  EI2  

Pré-

tratamento 

Adsorção 

9 g.L-1 

Pré-

tratamento 

Adsorção 

0,5 g.L-1 

pH (SM 4500 H+) 9,4 - 4,1 - 

ST (2540 B) 10678 10509 106331 10439 

STV 3183 3151 88409 3312 

STF 7495 7358 17922 7127 

SST 132 19 37 12 

SSV 107 13 29 9 

SSF 25 6 8 3 

Cor DFZ 

(m-1) 

436 nm 70,12 17,61 42,55 22,39 

525 nm 60,13 11,78 41,88 15,44 

620 nm 48,87 6,03 22,66 11,18 

DQO (SM 5220C) 1356,80 1187,20 2289,60 2035,20 

Amônia (SM 4500 NH) < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Níquel (ASTM D-1886) 0,50 < 0,10 0,60 0,40 

Cobre (ASTM D-1688) 0,43 < 0,30 < 0,30 < 030 

Zinco (ASTM D-1691) 0,90 0,10 0,20 < 0,01 

Chumbo (ASTM D-3559) < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10  

Cádmio (ASTM D-3557) < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

Legenda: Efluente industrial 1 (EI1) e Efluente industrial 2 (EI2). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Analisando os resultados dos metais pesados na Tabela 13 verifica-se que houve uma 

diminuição no teor de alguns desses. Para o EF1 diminuiu-se após o processo de adsorção os 

metais: Níquel, Cobre e Zinco. Já para EF2 a grande parte dos metais analisados já havia 

percentuais baixos, o que era de se esperar por se tratar de um efluente de uma indústria de 

alimentos, notando-se somente uma diminuição nos metais: Níquel e Zinco. Vale citar, que os 

dois efluentes possuíam teores de metais enquadrados segundo a resolução n° 2/ 2017 do 

COEMA. 

Os resultados de DQO mostram que a adsorção foi eficaz, também, para remover 

matéria orgânica, tendo com eficiência 12,5 e 11,0 % para o EI1 e EI2, respectivamente (Tabela 

13). Podendo-se concluir que apesar da adsorção ser um tratamento que tem como objetivo 

remover poluentes específicos o processo foi capaz de eliminar outros tipos de poluentes. 

Embora, tenha ocorrido uma remoção considerável não foi suficiente para enquadrar na 

resolução n° 2/ 2017 do COEMA, que diz no seu Art. 11 que a DQO não deve ultrapassar o 

limite de 200,0 mg.L-1 para efluentes não sanitários. 

5.3.5 Ensaios dessortivos dos efluentes industriais 

Os estudos de dessorção envolvendo os efluentes industriais foram conduzidos 

misturando-se as SMA utilizadas nos ensaios de adsorção, após secagem em estufa a 60 °C, à 

solução dessortiva de KOH 0,025 mol.L-1. Primeiramente, realizaram-se as varreduras de 

absorção molecular UV/VIS da solução de KOH 0,025 mol.L-1 e após tempo determinado as 

alíquotas da solução dessortiva residual eram separadas do adsorvente e tamponadas a pH 5,5 

e então realizadas as varreduras das amostras que são mostradas na Figura 65. Pelo gráfico, 

nota-se que, no geral, houve boas quantidades dessorvidas, porém para o EI2 a eficiência do 

processo foi melhor do para o EI1 já que foi detectado um pico de grande intensidade em torno 

do comprimento de onda de 500 nm. Na Figura 66 há imagens das SMA depois dos ensaios 

adsortivos e depois dos ensaios dessortivos.  
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Figura 65 – Varreduras espectrofotométricas de 400 a 800 nm para os EI1 e EI2 após o 

ensaio de dessorção. 

 

Legenda: Efluente industrial 1 (EI1) e Efluente industrial 2 (EI2). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Figura 66 – Imagem das SMA após os ensaios adsortivos para o EI1 (a) e EI2 (c) e SMA 

após os ensaios dessortivos para o EI1 (b) e EI2 (d). 

 

(a)                                                       (b) 

 

                                       (c)                                                         (d) 

Legenda: Efluente industrial 1 (EI1) e Efluente industrial 2 (EI2). 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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5.4 Considerações finais  

Realizou-se a caracterização dos efluentes reais têxteis e alimentícios, verificando que 

os dois efluentes possuíam características distintas, como era esperado. 

O tratamento primário mostrou-se eficiente para remoção de sólidos grosseiros que 

poderiam atrapalhar no processo adsortivo, mostrando também que ele pode ser facilmente 

aplicado como tratamento combinado com outras técnicas de tratamento.  

No que tange à eficiência da sílica modificada com amina para remoção de cor dos 

efluentes reais, percebeu-se que pode ser um tratamento eficaz para as indústrias se adequaram 

às exigências cada vez maiores dos órgãos ambientais e da sociedade. E ainda, de maneira geral 

a adsorção em SMA foi eficiente para remover Sólidos em Suspensão, Matéria Orgânica e 

alguns metais.  

Além do que foram obtidos bons resultados de dessorção para estes efluentes, o que 

aumentam as vantagens do processo. 
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6 CONCLUSÕES 

Corantes azos aniônicos foram removidos de soluções sintéticas e de efluentes reais 

aquosos de forma satisfatória através de processos adsortivos, utilizando como adsorvente sílica 

gel aminofuncionalizada com 3-aminopropiltrietoxisilano. 

De forma geral, os métodos desenvolvidos no espectrofotômetro na região do visível 

mostraram-se adequados para determinação de corantes e de cor, em meio aquoso, tanto em 

soluções sintéticas como em efluentes reais, respectivamente. Além da eficácia do método, esse 

tem como outras vantagens: possuir baixo custo, ser facilmente aplicável e produzir pequenas 

quantidades de resíduos. 

Para os quatro corantes os dados de adsorção de equilíbrio seguiram preferencialmente 

as isotermas de Langmuir e os dados cinéticos seguiram o modelo de pseudosegunda ordem.  

Outro aspecto importante, investigado no presente estudo, é que a SMA avaliada 

demostrou ser um ótimo adsorvente em meio aquoso ácido para remoção de corantes azos 

aniônicos. Além disso, verificou-se que o número de grupos funcionais presentes nas moléculas 

dos corantes está diretamente ligado à eficiência do processo adsortivo. Ainda em relação à 

adsorção dos corantes estudados, os melhores percentuais de remoção foram em baixas 

temperaturas que consequentemente levou a uma dessorção mais eficiente em temperaturas 

mais altas. Em relação à dessorção, outro aspecto importante notado é que quanto mais básicas 

as soluções dessortivas mais facilmente o objetivo foi alcançado. 

O tratamento primário aplicado nos efluentes industriais reais foi suficiente para reduzir 

consideravelmente a quantidade de sólidos sedimentáveis e em suspensão. No que tange ao 

processo adsortivo dos efluentes reais com a SMA foi notado que esse foi muito eficiente não 

só para remoção de cor, como também para remoção de metais, DQO e sólidos. O uso da 

adsorção em SMA pode ser eficientemente usado no tratamento e adequação à legislação de 

efluentes industriais contendo quantidades indesejadas de corantes azos aniônicos. 
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7 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Como sugestão para trabalhos futuros é de grande importância realizar alguns estudos 

de caracterização do adsorvente. Dentre os quais, análise da área superficial (BET) e 

difratometria de Raios X. 

Realizar ensaios adsortivos utilizando a SMA com outros corantes com estrutura 

molecular semelhante aos corantes utilizados, para firmar a teoria da afinidade dos grupos 

funcionais pelo adsorvente. 

Estudar a adsorção em outros efluentes industrias que utilizam azo corantes em seus 

processos de produção utilizando a SMA. 

Conduzir ensaios de adsorção em colunas, a fim de obter curvas de ruptura, as quais 

serão de extrema importância na obtenção de parâmetros que permitirão o escalonamento dos 

dados obtidos em nível laboratorial para um sistema em planta piloto. 
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