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RESUMO 

 

 
SÍNTESE DE PALHA DE MILHO FUNCIONALIZADA COM  

3-AMINOPROPILTRIETOXISILANO PARA ADSORÇÃO DO CORANTE 

VERMELHO REATIVO 141 

 

AUTORA: Paola Mortari Carijo 

ORIENTADOR: Guilherme Luiz Dotto 

 

 
Um adsorvente alternativo e de baixo custo (PM-APTES) foi desenvolvido através da 

funcionalização da palha de milho (PM) com 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) utilizando 

um método simples de reação sob refluxo. As técnicas de espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (IV-TF), difração de raio-X (DRX), microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), espectroscopia de raio-X por dispersão de energia (EDE), ponto de carga 

zero (pHpzc) e isoterma de N2 (BET) foram aplicadas para caracterizar o material desenvolvido 

e investigar a funcionalização, e o novo adsorvente foi aplicado à adsorção do corante vermelho 

reativo 141 (VR) em solução aquosa. A funcionalização com APTES levou a um aumento em 

15 vezes na capacidade de adsorção. A adsorção de VR utilizando PM-APTES foi favorecida 

em pH 3,0, na dosagem de 3,0 g L-1. O equilíbrio de adsorção foi atingido em 4 h, sendo que o 

processo foi termodinamicamente favorável, endotérmico e controlado por quimiossorção, com 

variação de entalpia (ΔH0) de 110,17 kJ mol-1.. A capacidade máxima de adsorção foi 15,65 mg 

g-1. O processo de adsorção do material foi melhor descrito pelo modelo de isoterma de 

Langmuir, e modelo cinético de pseudo segunda ordem. O adsorvente desenvolvido foi 

eficiente no tratamento de efluente contendo uma mistura de corantes e outros íons. O uso de 

10 g L-1 de PM-APTES foi suficiente para descolorir mais de 98% desse efluente. O material 

PM-APTES pode ser facilmente preparado a partir de PM, gerando um adsorvente eficiente e 

de baixo custo, capaz de tratar efluentes de corantes. 

 

 

Palavras-chave: 3-aminopropiltrietoxisilano; Adsorção; Palha de milho; Corantes; 

Funcionalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 
SYNTHESIS OF CORN STOVER FUNCTIONALIZED WITH  

3-AMINOPROPYLTRIOETOXYSILANE FOR ADSORPTION OF REACTIVE RED 

141 

 

AUTHOR: Paola Mortari Carijo 

ADSVISOR: Guilherme Luiz Dotto 

 

 
An alternative and low cost adsorbent (CS–APTES) was developed by the functionalization 

corn stover (CS) with 3–aminopropyltrietoxysilane (APTES) using a simple method of reaction 

under reflux. The techniques of Fourier transformed infrared spectroscopy (FTIR), X-ray 

diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy 

(EDS), point of zero charge (pHpzc) and N2 isotherm (BET) were used characterize the 

developed material and investigate the functionalization, and CS–APTES was employed to 

adsorb Reactive Red 141 (RR141) dye from aqueous solutions. The functionalization with 

APTES led to an increase of 15 times in the adsorption capacity. The adsorption of RR141 on 

CS–APTES was favored at pH of 3.0 and using a dosage of 3.0 g L–1. The adsorption 

equilibrium was reached within 4h, being the process thermodynamically favorable, 

endothermic and controlled by chemisorption, with an enthalpy variation (ΔH0)  of 110,17 kJ 

mol-1. The maximum adsorption capacity was 15.65 mg g–1. The adsorption process was better 

described by the Langmuir isotherm model, and the pseudo second order kinetic model. CS–

APTES was efficient to treat a colored effluent containing other ions and molecules. The use 

of 10 g L–1 of CS–APTES was sufficient to decolorize more than 98% of this effluent. The CS–

APTES material can be easily prepared from CS, generating an efficient and low cost adsorbent, 

which in turn, is able to treat colored effluents.      

 

Key words: 3-aminopropyltrietoxysilane; Adsorption; Corn Stover; Dyes; Functionalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Águas residuais provenientes do uso de corantes sintéticos em processos industriais têm 

se tornado um problema ambiental notório. Muitos corantes são constantemente usados em 

alimentos, papel e principalmente na indústria têxtil na pigmentação de produtos. Devido à 

ineficiência no procedimento de coloração, frequentemente uma grande porcentagem de 

corante não é aderido, e é consequentemente perdido ao fluxo de resíduos (RATNA, 2012). 

Aproximadamente, entre 10 e 15% do corante é perdido durante a coloração, sendo, portanto, 

liberado no ambiente (VENTURA-CAMARGO; MARIN-MORALES, 2013). A descarga 

desses efluentes afeta corpos d’água profundamente, pois causa problemas graves de 

contaminação, sendo potencialmente prejudicial aos sistemas aquáticos e à integridade do 

ecossistema. O corante vermelho reativo 141 (VR), por exemplo, é potencialmente tóxico a 

algas e pulgas-de-água, como reporta Vinitnantharat et al. (2008). Esse pertence à classe de 

corantes azo, que é composta por derivados do grupo funcional diazeno (HN=NH), nos quais 

os átomos de hidrogênio são substituídos por grupos hidrocarbil (IUPAC, 2017). Em geral, 

esses corantes possuem estruturas complexas, e seu baixo custo e boa capacidade de adesão em 

várias matrizes os tornam particularmente interessantes para fins industriais. Porém, de acordo 

com Alves da Lima et al. (2007), vários corantes dessa classe possuem potencial mutagênico e 

carcinogênico.  

 A adsorção utilizando resíduos agrícolas é uma alternativa interessante para remover 

corantes de meios aquosos (YAGUB et al., 2014). Essa prática combina as vantagens da 

operação unitária de adsorção como baixo custo, fácil operação e eficiência às características 

estruturais intrínsecas de resíduos agrícolas para retenção de corantes, como o teor de celulose 

e lignina que viabilizam interações adsorvato ou modificações estruturais nos mesmos (DOTTO 

et al., 2017). Os resíduos agrícolas, tais como a palha de milho, são geralmente compostos de 

celulose, hemicelulose e lignina (VANNI; ESCUDERO; DOTTO, 2017). Em alguns casos, 

esses materiais são de baixo custo, porém possuem pequena capacidade de adsorção 

(ESCUDERO et al., 2019). Para aumentar o potencial adsortivo de resíduos agrícolas, alguns 

trabalhos são focados na funcionalização desses materiais. Jabli et al. (2017) descreve a 

modificação química de restos de cascas de amêndoas usando o co-polímero [cloreto-de-

demetil-dialil-amônio-e-dialilamina] para aplicação na adsorção do corante azul ácido 25. Um 

biosorvente de polietilenimina hiper ramificado a base de celulose, desenvolvido por Chen et 

al. (2018) foi capaz de remover vários corantes em meio aquoso. Mohebali et al. (2019) 

modificaram resíduos utilizando brometo de cetiltrimetilamônio para remover o corante 
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vermelho do congo em meio aquoso. A escolha de materiais provenientes de resíduos agrícolas 

e de agentes modificadores depende de certos fatores, tais como a disponibilidade e afinidade 

com o corante a ser removido (ESCUDERO et al. 2019). 

A palha de milho inclui caules, folhas e espigas que permanecem no campo após a 

colheita do grão. Apesar desse resíduo agrícola contribuir para reabastecer o carbono do solo 

de cultivo, uma grande quantidade desses rejeitos permanece sem uso (WILHELM et al., 2007). 

Dessa forma, a exploração da palha de milho no âmbito da adsorção é relevante pois faz uso de 

um resíduo agrícola abundante como um recurso em potencial para o tratamento de corantes de 

águas residuais. Devido à presença de celulose, hemicelulose e lignina em sua composição 

(MOURTZINIS et al., 2016), pode-se considerar que a palha de milho possui potencial como 

um material adsorvente já que sua superfície é rica em grupos funcionais como álcoois e fenóis, 

os quais atuam como sítios de adsorção para uma gama de adsorvatos, como os corantes e 

metais pesados (LIMA; KLEIN; DOTTO, 2017; DEMIRBAS, 2008). A abundância de 

polissacarídeos na superfície da palha de milho também permite certas modificações químicas, 

que podem ser feitas para aumentar a capacidade adsortiva por certos adsorvatos (CHEN et al., 

2012). Considerando essa versatilidade estrutural, o aminosilano 3-aminopropiltrietoxisilano 

(APTES) pode ser considerado um agente adequado para funcionalização da palha de milho, 

com o objetivo de adicionar grupamentos amino na superfície do adsorvente através de novas 

ligações entre o silício e átomos de oxigênio presentes na superfície da palha. A adição desses 

grupos pode promover a ocorrência de novos sítios de adsorção ao material, concedendo 

interações adsorvente-adsorvato mais efetivas (LEITE et al., 2017).  

Neste trabalho, a palha de milho (PM), um resíduo com alta disponibilidade no Brasil, 

foi funcionalizada através da reação com APTES sob refluxo, a fim de desenvolver um novo 

adsorvente (PM-APTES) com capacidade aprimorada de retenção de VR da palha de milho em 

efluentes aquosos. Os materiais PM e PM-APTES foram aplicados e caracterizados por técnicas 

analíticas de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (IV-TF), difração 

de raio-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de raio-X por 

dispersão de energia (EDE), ponto de carga zero (pHpzc) e isotermas de adsorção de N2 (BET). 

Além disso, PM e PM-APTES foram testados na adsorção de VR em soluções aquosas. O 

estudo de adsorção foi baseado na análise de cinética, equilíbrio e aspectos termodinâmicos. A 

dessorção e o possível reuso também foram investigados. Os adsorventes foram testados no 

tratamento de efluentes contendo corantes além do VR, como o violeta cristal, verde malaquita 

e azul de metileno.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver e caracterizar um adsorvente através da modificação de palha de milho 

com 3-aminopropiltrietoxisilano para aplicação na adsorção de vermelho reativo 141 em meio 

aquoso. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Produzir um novo material adsorvente (PM-APTES) através da modificação da palha 

de milho (PM) utilizando 3-aminopropiltrietoxisilano; 

 Caracterizar os materiais adsorventes PM e PM-APTES por técnicas analíticas de 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (IV-TF), difração de 

raio-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de raio-X 

por dispersão de energia (EDE), ponto de carga zero (pHpzc) e isotermas de adsorção 

de N2 (BET); 

 Avaliar o efeito e possível mecanismo de funcionalização da palha de milho 

comparando as características do material de partida (PM) às do material modificado 

(PM-APTES); 

 Investigar o comportamento dos materiais adsorventes na adsorção de VR perante 

variações no pH da solução de corante e na dosagem de adsorvente aplicada; 

 Estudar o perfil cinético e de equilíbrio da adsorção de VR em PM-APTES empregando 

modelos matemáticos e estimando parâmetros para os mesmos; 

 Testar a capacidade de dessorção e o desempenho do adsorvente desenvolvido em 

efluentes simulados de tinturarias contendo diferentes corantes. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

 Este capítulo abrange o esclarecimento e discussão de conceitos relevantes para a 

compreensão do trabalho desenvolvido. São definidos conceitos que remetem ao estudo da 

adsorção e o tratamento de efluentes, com enfoque na adsorção de corantes.  

 

3.1 EFLUENTES TÊXTEIS 

 

 De acordo com a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, ou 

“união internacional de química pura e aplicada”), efluentes consistem de “qualquer líquido 

extenuado ou materiais residuais emitidos por uma fonte”, tais como águas residuais de corantes 

e pigmentos utilizados industrialmente. Segundo Nigam et al. (1996), mais de 7 x 105 

toneladas/ano de corantes sintéticos são produzidas mundialmente, sendo que dois terços dessa 

produção é consumida pela indústria têxtil. Ventura-Camargo e Martin-Morales (2013) 

relataram que, em 2003, o Brasil foi responsável por 3,8% do consumo mundial de corantes 

produzidos. Estima-se que 10-15% dos corantes são perdidos ao meio ambiente durante os 

processos de síntese, aplicação ou processamento (GUARATINI; ZANONI, 1999; 

VENTURA-CAMARGO; MARIN-MORALES, 2013; NIGAM et al., 1996). Esse 

descarregamento de efluentes têxteis muitas vezes acaba contaminando corpos aquáticos, 

gerando sérios problemas ao equilíbrio dos ecossistemas afetados. Dessa forma, estudos 

voltados à investigação de métodos para remoção desses contaminantes de meios aquosos têm 

se tornado cada vez mais relevantes. 

 Diferentes métodos físicos, químicos e biológicos são comumente aplicados na 

descolorização de efluentes. Entre os métodos físicos estão: precipitação (coagulação, 

floculação), a adsorção, entre outros. Já os métodos químicos incluem processos oxidativos, 

troca iônica, etc. A degradação biológica utilizando microrganismos também pode ser 

empregada na descolorização de certos efluentes (SLOKAR; LE MARECHAL, 1998). 

Algumas vantagens e desvantagens dessas operações são apresentadas no Quadro 1. 

Nota-se que alguns métodos possuem limitações na aplicação em certos corantes. A 

troca iônica, por exemplo, é ineficaz na aplicação em corantes dispersos, devido à 

insolubilidade em águas dos mesmos. A escolha do método a ser utilizado é, portanto, altamente 

dependente do tipo de efluente. Ou seja, não há atualmente um método único capaz de tratar 

adequadamente efluentes contendo corantes (CRINI, 2006). 
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Quadro 1 – Métodos de tratamento de efluentes e suas vantagens e desvantagens. 

Técnica Vantagens Desvantagens 

Coagulação 
Economicamente executável 

Alta produção de lodo, problemas de 

manuseio e descarte Floculação 

Adsorção em 

carvão ativado 

Um dos adsorventes mais 

eficazes, produz efluente 

tradado de alta qualidade 

Ineficaz contra alguns corantes, 

regeneração pode ser onerosa com a 

perda do adsorvente, processo não-

destrutivo 

Troca iônica Sem perda de sorvente 

durante a regeneração, efetivo 

Restrições econômicas, não efetivo 

contra alguns corantes 

Oxidação Processo rápido e eficiente Alto gasto energético, reagentes 

químicos necessários 

Processos 

oxidativos 

avançados 

Sem produção de lodo, pouco 

ou nenhum consumo de 

reagentes químicos 

Economicamente inviável, formação de 

subprodutos, restrições técnicas 

Biodegradação 

Economicamente atraente, 

tratamento aceito 

publicamente 

Processo lento, necessita de ambiente 

favorável otimizado, exige manutenção 

e nutrição 

Fonte: Adaptado de Crini (2006) 

 

3.1.1 Corantes 

 

 De acordo com Abrahart (1977), os corantes diferem-se dos demais compostos 

orgânicos pois absorvem luz no espectro visível (400-700 nm), detém pelo menos um 

grupamento responsável pela cor (cromóforo), possuem sistema conjugado (ligações duplas e 

simples alternadas) e apresentam ressonância eletrônica, a qual providencia estabilidade à 

molécula. Muitos ainda possuem grupos “auxocromos”, os quais não são responsáveis pela 

coloração em si, mas podem intensifica-la à medida que interagem com o grupamento 

cromóforo. Ácidos carboxílicos, ácidos sulfônicos e hidroxilas são alguns exemplos desses 

grupos.  

 O uso de corantes possui precedentes nas civilizações egípcias e greco-romanas, esses 

tendo assimilado grande significado às cores de suas vestimentas (ABEL, 2012). Pigmentos 

lilases, por exemplo, eram oriundos de conchas e de difícil obtenção, o que os tornavam 

exclusivos à elite. Essa assimilação de significado às cores persiste em nossa sociedade até os 

dias atuais, muito provavelmente devido à sensação de individualidade e emoção a que são 

atribuídas. O desenvolvimento de inúmeras variedades de corantes e uso exacerbado dos 

mesmos pela indústria, assim sendo, podem ser vistos como reflexos da importância dos 

corantes em nosso dia a dia.  
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 Os corantes podem ser classificados de acordo com os cromóforos presentes em sua 

estrutura, ou então pela sua forma de fixação no material em que é aplicado. Alguns cromóforos 

comuns nesses compostos são os grupos antraquinona, azo, triarilmetano, nitro, índigo, etc 

(GUARATINI; ZANONI, 1999; BENKHAYA; HARFI, S.; HARFI, A., 2018). As estruturas 

químicas e exemplos dessas classes estão apresentados no Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Classes de corantes, grupos cromóforos característicos e exemplos. 

Classe Cromóforo Exemplo de corante 

   

  

 

   

Corantes azo ─N=N─  

   

   

   

  Vermelho ácido 337 

 

 

 

 
 

Corantes nitro  

 

 

   

  Amarelo disperso 14 

 

 

Azul 35 

 

 

Corantes 

índigo 

 

 

   

 

 

 

 

Corantes 

antraquinona 

 

 

 

 

  

  

    Azul reativo 4 

Fonte: Adaptado de Benkhaya; Harfi, S.; Harfi, A. (2018) 
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Por outro lado, a classificação de acordo com o modo de fixação é geralmente 

subdividida em: i) corantes reativos e corantes diretos, geralmente aplicados em substratos de 

celulose, como algodão e papel; ii) corantes ácidos para substratos de proteínas e poliamidas, 

como nylon e seda e iii) corantes dispersos, para substratos hidrofóbicos como o poliéster 

(IARC WORKING GROUP ON THE EVALUATION OF CARCINOGENIC RISKS TO 

HUMANS, 2008). Essa classificação e dados relativos à aderência dos corantes em seus 

respectivos substratos são mostrados na Tabela 1. Percebe-se a grande estimativa de taxa de 

perda aos efluentes para os corantes reativos, podendo chegar à 50%, o que torna ainda mais 

relevante a preocupação com o tratamento de efluentes têxteis.  

 

Tabela 1 – Dados de grau de fixação e estimativa de perda ao efluente para as diferentes classes 

de corantes. 

Classe do corante por 

aplicação 
Fibra Grau de fixação (%) 

Perda no efluente 

(%) 

Ácido Poliamida 89-95 5-20 

Direto Celulose 70-95 5-30 

Reativo Celulose 50-90 10-50 

Disperso Poliéster 90-100 0-10 

Fonte: Adaptado de O’Neill et al. (1999) 

 

 A classe de corantes azo é uma das mais variadas entre os corantes utilizados 

mundialmente, constituindo aproximadamente 70% dos corantes produzidos comercialmente 

(AMALRAJ; PIUS, 2015). Possuem, em geral, baixo custo de produção e características de 

fixação relativamente satisfatórias, o que os tornam atraente para uso industrial. No entanto, os 

resíduos gerados por essa classe de corantes é de difícil tratamento, e a clivagem redutiva dos 

grupos funcionais azo presentes em sua estrutura é capaz de formar aminas aromáticas ao 

sofrerem degradação, as quais possuem potencial cancerígeno (VENTURA-CAMARGO; 

MARIN-MORALES, 2013; O’NEILL et al., 1999).  

 

3.1.1.1 Vermelho reativo 141 

 

 O vermelho reativo 141 (VR), um corante duplamente azo amplamente utilizado no 

setor têxtil, foi utilizado como adsorvato neste trabalho. A estrutura química e principais 
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propriedades do corante estão apresentadas na Figura 1. Apresenta-se como um sólido 

vermelho-escuro em temperatura ambiente, e possui alta solubilidade em água (superior a 150 

g L-1 a 50 ºC). É muito utilizado em tecidos como o algodão e o linho. Segundo Yaman e 

Gündüz (2015), as espécies de sulfonato de sódio presentes no corante VR possuem pKa 

relativamente baixo (<1), ou seja, espera-se que sua forma aniônica seja encontrada em solução 

em valores de pH superiores a 1.  

 A dupla ligação ─N=N─ possui transições entre orbitais π ligantes e π antiligantes 

(π─π*), bem como entre orbitais não-ligantes e π antiligantes (n─π*), que caracterizam, 

tipicamente, absorção na faixa de ~200-400 nm e ~400-700 nm, respectivamente (LIU et al., 

2001). Apesar de pertencer à subdivisão de cromóforos azo, a coloração do corante VR não está 

associada apenas às duplas ligações entre os átomos de nitrogênio presentes em sua estrutura. 

Compostos orgânicos de tamanha complexidade manifestam-se no espectro visível, em geral, 

devido à formação de um complexo de transferência de carga (CTC) (KOCHI, 1991). A IUPAC 

define o CTC como “um complexo doador-receptor de elétrons caracterizado por transições 

eletrônicas de um estado excitado no qual há transferência parcial de carga elétrica do doador 

para a metade aceptora”. A Figura 2 mostra um exemplo de CTC para o azobenzeno, com 

adição dos grupos auxocromos –NH2 e –OH. Esses grupos auxiliam na formação do sistema 

conjugado, de forma que ocorra a transferência parcial de elétrons e estabilização do grupo 

cromóforo, absorvendo radiação de menor energia. 

 

Figura 1 – Estrutura química de vermelho reativo 141 (CAS: 61931-52-0, fórmula química: 

C52H26O26S8Cl2N14Na8, massa molar: 1774,15 g mol-1) 

 

Fonte: A autora (2019) 
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Figura 2 – Exemplo de CTC na molécula de azobenzeno com grupos auxocromos NH2 e OH. 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

3.2 ADSORÇÃO 

 

 De acordo com a IUPAC, o processo de adsorção consiste no “aumento da concentração 

de uma substância dissolvida na interface de um condensado e uma fase líquida (ou gasosa) 

devido à operação de forças de superfície”. Artioli (2008) define a adsorção de maneira similar, 

como “o processo quando uma molécula ou íon, chamado de adsorvato, a qual está presente em 

uma fase líquida ou gasosa, adere-se à uma fase sólida [...], chamada de adsorvente”. O processo 

inverso à adsorção, a dessorção, pode ser alcançado através do controle das propriedades da 

fase líquida, como pH, temperatura e concentração (WORCH, 2012). Uma esquematização do 

processo está ilustrada na Figura 3, indicando as principais designações utilizadas no estudo 

teórico da adsorção. Por ser um fenômeno de superfície, variações nas propriedades da fase 

líquida podem proporcionar que o adsorvato passe a ter maior afinidade pela mesma, 

favorecendo a dessorção. Ao se considerar a natureza das ligações adsorvente-adsorvato, pode-

se classificar o fenômeno de adsorção em duas vertentes: adsorção química (quimiossorção) e 

adsorção física (fisiossorção). 

 Tipicamente, a adsorção física é caracterizada por interações relativamente fracas (em 

geral, de magnitude inferior a 40 kJ mol-1) entre adsorvente e adsorvato, tais como forças de 

Van der Waals, ligações de hidrogênio e dipolo-dipolo. Dessa forma, é possível atribuir maior 

reversibilidade ao processo, pois não há grande demanda energética para o rompimento dessas 

interações em comparação à quimiossorção. Além disso, a natureza dessas interações permite 

a formação de uma multicamada de adsorvato na superfície do adsorvente, desde que o 
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potencial eletroestático não seja inibido pela primeira camada adsorvida (ARTIOLI, 2008; 

LEITE et al., 2017).  

 

Figura 3 – Fenômeno de adsorção e designações utilizadas. 

 

Fonte: Adaptado de Worch (2012). 

 

 A quimiossorção consolida-se mediante a formação de ligações químicas, geralmente 

covalentes, entre adsorvente e adsorvato, À vista disso, esse fenômeno normalmente apresenta 

variações mais altas na entalpia (40 a 400 kJ mol-1), o que implica em um processo de dessorção 

que demanda mais energia, devido a necessidade de rompimento de ligações relativamente 

fortes. A natureza química dessas interações também acarreta na formação de uma 

monocamada de adsorvato na superfície do adsorvente. Contudo, Worch (2012) ressalta que “a 

diferenciação entre fisiossorção e quimiossorção é amplamente arbitrária e as delimitações são 

fluidas”.  

 Segundo Worch (2012) e Noroozi e Sorial (2013), o mecanismo de adsorção de 

corantes, em consenso na literatura, é dado em quatro etapas: (i) difusão/convecção do corante 

através do volume de solução; (ii) difusão das moléculas de corante através de uma camada de 

fronteira difusional (difusão de filme ou externa); (iii) difusão de moléculas do corante no 

interior da partícula do material adsorvente (difusão intrapartícula ou interna), por difusão no 

poro e/ou em superfície e (iv) adsorção das moléculas de corante na superfície do material 

através das interações moleculares. A terceira etapa, porém, distingue-se em dois fenômenos 

de acordo com a natureza do adsorvente. A etapa de difusão no poro ocorre em adsorventes de 

maior porosidade, enquanto os menos porosos limitam-se a difusão em superfície.  

 A adsorção possui grande potencial de aplicação no tratamento de água e efluentes. Em 

geral, é uma operação viável para a extração de contaminantes presentes em concentrações 

inferiores à 1 g L-1, como etapa de polimento. Porém, é importante avaliar alguns fatores para 
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constatar sua viabilidade em comparação a outros métodos (como os citados na Tabela 1). 

Aspectos como custo, disponibilidade, potencial de renovação, capacidade e taxa de adsorção 

do adsorvente são mensurados ao considerar a elegibilidade da adsorção como parte do 

processo de purificação da água, tipicamente através da investigação do perfil cinético e 

termodinâmico do processo de adsorção de determinado adsorvato (LIMA; KLEIN; DOTTO, 

2017). 

 A implementação da adsorção em processos de saneamento de água é geralmente 

efetuada em dois modos de operação:  em batelada ou em leito fixo. O procedimento em 

batelada é mais utilizado em pequena escala, geralmente com o propósito de determinar 

parâmetros termodinâmicos e a capacidade de adsorção do adsorvente. Já o sistema em leito 

fixo, em que há fluxo contínuo da fase líquida por uma coluna preenchida com o adsorvente, é 

mais adequada para grande escala, como nas estações de tratamento de água e esgoto 

(BONILLA-PETRICIOLET; MENDOZA-CASTILLO; REYNEL-ÁVILA, 2017).  

  

3.2.1 Fatores que influenciam na adsorção 

 

 Considerando o processo de adsorção como um fenômeno de transporte – ou seja, onde 

há a transferência de massa entre a fase sólida e fase líquida -, é imprescindível que algumas 

condições de operação sejam investigadas com o intuito estabelecer as circunstâncias mais 

favoráveis à adsorção de certos adsorvatos. Além da própria natureza dos materiais envolvidos 

(adsorvente e adsorvato), condições relativas à fase líquida como a concentração inicial de 

adsorvato, dosagem de adsorvente, pH da solução e temperatura do sistema têm impacto sobre 

o processo de adsorção (YAGUB et al., 2014). É interessante que sejam avaliadas, também, as 

características intrínsecas ao material adsorvente, como sua área de superfície e porosidade, que 

são determinantes na capacidade de adsorção de um adsorvente. 

 A quantidade de adsorvato a ser removida pelo adsorvente está diretamente relacionada 

à concentração inicial do adsorvato na fase líquida. Uma determinada massa de adsorvente será 

capaz de reter o adsorvato até atingir sua saturação, ou seja, em concentrações iniciais muito 

baixas, a porcentagem de remoção pode atingir 100% com maior facilidade, o que pode 

distorcer a suposição de que o adsorvente possui grande capacidade de remoção do adsorvato. 

Sendo assim, a porcentagem de remoção é afetada. Tipicamente, a percentagem de remoção é 

inversamente proporcional à concentração inicial de adsorvato, considerando que o aumento da 

mesma implica na saturação dos sítios de adsorção (SALLEH et al., 2011). Garg et al. (2004) 

relataram que a adsorção do corante azul de metileno em serragem tratada com ácido sulfúrico 
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aumentou de 12,49 mg g-1 para 51,40 mg g-1 com o aumento da concentração inicial do corante 

de 50 mg L-1 para 250 mg L-1 (a 26 ºC, pH=7, dosagem de adsorvente de 4 g L-1). A porcentagem 

de remoção, porém, teve uma diminuição de 17,7%. A dosagem de adsorvente, por outro lado, 

define a quantidade de sítios de adsorção disponíveis. Em geral, o aumento da dosagem de 

adsorvente aumenta a porcentagem de remoção de adsorvato pelo adsorvente, devido ao 

aumento no número sítios de adsorção disponíveis. 

  Segundo Salleh et al. (2011), a temperatura atua como indicativo da natureza 

endotérmica ou exotérmica do fenômeno de adsorção. A capacidade de adsorção tende a 

aumentar com o aumento da temperatura em processos endotérmicos, e a diminuir com o 

aumento da temperatura em processos exotérmicos. Alguns pesquisadores sugerem que o 

aumento da capacidade de adsorção com a temperatura pode ser explicado pelo consequente 

aumento na porosidade e volume de poro total do material, ou mesmo que o número de sítios 

ativos pode aumentar em temperaturas mais altas. Outra explicação mais abrangente é a de que 

o aumento da temperatura proporciona maior mobilidade ao adsorvato, o que reflete na sua 

capacidade de formar novas ligações com o adsorvente. Essa relação, porém, é dependente de 

variáveis como o volume molecular do adsorvato e a sua afinidade com o adsorvente 

(SENTHILKUMAAR; KALAAMANI; SUBBURAAM, 2006). 

 O pH é um fator relevante no processo de adsorção, sobretudo na adsorção de corantes. 

Salleh et al. (2011) explica que  

 

Em geral, em soluções de pH baixo, a porcentagem de remoção do corante irá diminuir 

para a adsorção de corantes catiônicos, enquanto para corantes aniônicos a 

porcentagem de remoção do corante irá aumentar. Em contraste, em uma solução 

com pH alto, a porcentagem de remoção do corante irá aumentar para corante 

catiônicos e diminuir para a adsorção de corantes aniônicos. 

 

 Segundo Önal et al. (2006), essa variação na retenção de corante ocorre pois o pH a 

magnitude das cargas eletroestáticas concedidas pelas moléculas de corante é controlada 

primariamente pelo pH do meio. Tais afirmações são consistentes com os dados experimentais 

encontrados na literatura para diferentes corantes. Gong et al. (2005a) investigaram a 

capacidade de adsorção de cascas de amendoim utilizando o corante aniônico amarelo pôr do 

sol, atestando que a porcentagem de remoção do corante variou de 90 a 10% quando houve 

aumento no pH da solução aquosa de 2 para 11. Porém, ainda utilizando as cascas de amendoim, 

Gong et al. (2005b) relataram que adsorção do corante catiônico azul de metileno sofreu o efeito 
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inverso quando submetido à mesma variação no pH, havendo um aumento de 20 para 99% de 

remoção com o aumento no pH.  

 

3.2.2 Isotermas de adsorção 

 

 O processo de adsorção de um adsorvato por um adsorvente costuma ser descrito em 

termos da distribuição do equilíbrio, ou seja, a relação matemática entre a quantidade de 

adsorvato aderida ao adsorvente e a quantidade de adsorvato presente no ambiente (fase 

líquida), chamada de isoterma, estabelecida sob pressão e temperatura constantes (ARTIOLI, 

2008). A construção de isotermas é elementar em estudos de adsorção pois viabiliza a dedução 

uma série de informações importantes, tais como: a capacidade máxima de adsorção, um 

indicativo da qualidade do adsorvente; informações do ponto de vista energético; informações 

do mecanismo de interação entre adsorvente e adsorvato, que podem ser inferidas a partir da 

forma da isoterma e parâmetros termodinâmicos como ΔH0, ΔS0 e ΔG0, calculados também a 

partir da isoterma (BONILLA-PETRICIOLET; MENDOZA-CASTILLO; REYNEL-ÁVILA, 

2017). 

 Giles et al. (1960) construíram um sistema de classificação de isotermas de acordo com 

sua inclinação, com o intuito de relacioná-las ao mecanismo de adsorção do soluto. Tal 

classificação ainda sugere que a correlação estabelecida pode fornecer informações sobre a 

natureza do soluto e a superfície do substrato (adsorvente), bem como medir a área de superfície 

específica do substrato. As principais classes são: curvas S, ou isoterma de orientação vertical; 

curvas L, ou isotermas de Langmuir; curvas H, ou isotermas de alta afinidade (do inglês “high 

affinity isotherms”) e curvas C, ou isotermas de partição constante. Curvas do tipo S, em geral, 

possuem maior inclinação inicial, e aparecem quando a molécula de adsorvato é 

monofuncional, possui atração intermolecular moderada e enfrenta forte competição por sítios 

de adsorção, seja com o solvente ou moléculas de outras espécies adsorvidas. O tipo L indica 

que a adsorção ocorre por forças mais fracas, como interações de Van de Waals, além de sugerir 

que o adsorvato foi, provavelmente, adsorvido horizontalmente na superfície do adsovente. 

Curvas do tipo H pode ser considerada um tipo especial das curvas L, e tipicamente indicam os 

mecanismos de quimiossorção e a presença de interações eletroestáticas. As curvas C são 

favorecidas em adsorventes porosos com regiões com diferentes cristalinidades, adsorvato com 

maior afinidade pelo adsorvente do que o solvente e maior potencial de penetração do mesmo. 

(BONILLA-PETRICIOLET; MENDOZA-CASTILLO; REYNEL-AVILA, 2017; GILES et 

al., 1960). 
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 À vista das valiosas informações dedutíveis das isotermas de adsorção, diferentes 

modelos matemáticos foram desenvolvidos para descrever com maior exatidão as funções 

regendo uma grande variedade de processos de adsorção. Alguns dos modelos mais utilizados 

na adsorção em fase líquida são os de Langmuir, Freundlich, Temkin (modelos com dois 

parâmetros) Redlich-Peterson, Dubinin-Radushkevich, Sips (com três parâmetros), entre 

outros. Na adsorção de corantes em meio aquoso, particularmente, os modelos de Langmuir e 

Freundlich são os mais utilizados (YAGUB et al., 2014). As equações e parâmetros dos 

respectivos modelos descritos estão sumarizados no Quadro 3. O modelo de Henry, com um 

parâmetro, é menos aplicado em termos práticos pois é um modelo linear. Chiou (2003) explica 

que  

 

As isotermas de adsorção são tipicamente não-lineares devido à heterogeneidade 

energética e os sítios ativos limitados na superfície do sólido. Como um sítio ou uma 

superfície do sólido não pode ser compartilhada por dois ou mais tipos de adsorventes, 

o processo de adsorção é necessariamente competitivo, o que está em contraste a um 

processo de partição. 

 

 O modelo proposto por Langmuir (1918) descreve um equilíbrio dinâmico (Equação 1) 

entre adsorvente e adsorvato, e condiciona que quatro aspectos caracterizam os processos de 

adsorção regidos pelo mesmo: i) a suposição de que a adsorção ocorre em monocamada na 

superfície do adsorvente; ii) todos os sítios disponíveis na superfície do adsorvente são 

equivalentes, de modo que a superfície é uniforme; iii) cada sítio abriga apenas uma molécula 

de adsorvato; iv) a capacidade de adsorção de um sítio independe da ocupação do sítio 

adjacente. Apesar do modelo ter sido, inicialmente, desenvolvido para descrever a adsorção de 

gases, possui aplicação em modelos envolvendo biossorventes, mesmo que nem sempre sejam 

correspondidas todas as condições listadas anteriormente (WORCH, 2012; YAGUB et al. 2014; 

FOO; HAMEED, 2010).  

 

        A (aq) + M (superfície) ⇌ AM (superfície)                 (1) 

 

 Freundlich (1906) descreveu um modelo empírico, o qual descreve que a adsorção 

ocorre em uma superfície heterogênea, com sítios de adsorção desiguais, e a quantidade 

adsorvida não atinge um platô (aumenta infinitamente). Diferentemente do modelo de 

Langmuir, Freundlich leva em consideração que ocorrem interações entre as moléculas de 

adsorvato, sem restringir-se à distribuição em monocamada. De acordo com Proctor e Toro-
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Vazquez (2009), apesar de ser um modelo empírico, os parâmetros kF e 1/n são indicadores 

relativos da capacidade e energia de adsorção, respectivamente. Hameed e Ahmad (2007) 

utilizaram cinzas de palma ativada na adsorção do corante verde ácido 25, sendo que o ajuste 

dos dados experimentais do processo foi representado com maior exatidão pelo modelo de 

isoterma de Freundlich, com valores de n superiores a 1, evidenciando a condição favorável à 

adsorção. 

 

Quadro 3 – Modelos de isotermas de adsorção e suas respectivas equações e parâmetros. 

Modelo Equação Parâmetros Referência 

Henry 

 

KH 

BONILLA-PETRICIOLET; 

MENDOZA-CASTILLO; 

REYNEL-ÁVILA, 2017 

Langmuir 

 

qm, KL PICCIN et al., 2017 

Freundlich 

 

KF, nF PICCIN et al., 2017 

Fonte: A autora (2019) 

 

3.2.3 Termodinâmica de adsorção 

 

 De acordo com Ruthven (1984), “a abordagem termodinâmica do estudo do equilíbrio 

é muito comum e pode ser aplicada à adsorção bem como a qualquer outro equilíbrio de fase”. 

O ponto de vista termodinâmico é muito relevante como parte do estudo da adsorção, pois 

permite que sejam estimados parâmetros energéticos importantes que atuam como indicativos 

da natureza do processo de adsorção. Lyubchick et al. (2011) ressaltam que a aplicação mais 

importante da termodinâmica na adsorção é o cálculo do equilíbrio entre as fases do perfil do 

processo de adsorção, que pode ser feito com base na isoterma de equilíbrio. Tipicamente, a 

variação de energia livre de Gibbs padrão (ΔG0), a variação de entropia padrão (ΔS0) e variação 

de entalpia padrão (ΔH0) são estimados ao considerar que o equilíbrio termodinâmico da reação 

de adsorção foi alcançado. O cálculo desses parâmetros parte da Equação 2. 

eKRTG ln          (2) 
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 Onde R é a constante universal dos gases (R = 8,314 J K-1 mol-1), T é a temperatura (K) 

e Ke a constante de equilíbrio termodinâmica (adimensional). O cálculo da energia livre de 

Gibbs envolvida na reação de adsorção proporciona a interpretação da espontaneidade do 

processo em dada temperatura e pressão. Tal parâmetro representa a energia disponível (ou 

“livre”) para realizar trabalho, de modo que uma variação negativa na energia livre de Gibbs 

representa uma reação espontânea e uma variação positiva, um processo não-espontâneo, em 

dada temperatura e pressão. Partindo da Equação 2, é possível calcular o valor de ΔG0 utilizando 

a constante de equilíbrio em determinada temperatura. Lima et al. (2019) demonstram a maneira 

adequada de obtenção da constante de equilíbrio termodinâmica a partir do ajuste ao modelo de 

isoterma, utilizando a Equação 3: 

 

   
γ

Adsorvatoadsorvato domolecular  massaK1000
K

o

g 
e                         (3) 

 

Onde Kg é a constante do modelo de isoterma ajustado aos dados de equilíbrio (Sips, 

Langmuir, ou Liu), [adsorvato]0 é a concentração padrão do adsorvato (1 mol L-1) e γ é o 

coeficiente de atividade (adimensional). A obtenção da constante de equilíbrio para as isotermas 

auferidas em diferentes temperaturas permite a construção do gráfico de Van’t Hoff, de acordo 

com a Equação 4. 

 

 
R

S

RT

H
Ke

00

ln





                                                    (4) 

 

 A equação de Van’t Hoff (Eq. 4) é plotada graficamente na forma ln(Ke) vs 1/T, de 

modo que –ΔH0/R e ΔS0/R representam os coeficientes angular e linear, respectivamente. 

Considerando a relação linear lnKe vs 1/T, os valores dos parâmetros ΔH0 e ΔS0 podem ser 

obtidos aplicando a constante dos gases aos valores dos coeficientes calculados por regressão 

linear. A aferição desses parâmetros permite verificar se a reação de adsorção é endotérmica ou 

exotérmica, bem como o fator entálpico ou entrópico determinante da reação. 
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 3.2.4 Cinética de adsorção 

 

 Além dos aspectos de equilíbrio, a perspectiva do estudo cinético do fenômeno de 

adsorção detém grande relevância, sobretudo em termos práticos e de operação. A modelagem 

cinética abrange parâmetros como a taxa de adsorção e tempo de contato, os quais viabilizam 

a determinação da escala de aparato adequados ao tempo necessário para que a reação de 

adsorção seja procedida. Portanto, assim como no viés de equilíbrio, diversos modelos foram 

desenvolvidos com o propósito de descrever matematicamente a retenção de adsorvato pelo 

adsorvente em função do tempo de contato (GUPTA; BHATTACHARYYA, 2011). Fatores 

como o tempo de contato, velocidade de agitação e concentração do adsorvato influenciam 

diretamente na velocidade do processo de adsorção, e consequentemente no tempo necessário 

para que o equilíbrio dinâmico seja alcançado. Sendo assim, é comum que o estudo cinético 

seja incluído em trabalhos que destacam o desenvolvimento e aplicação de novos adsorventes. 

 Entre os esforços para descrever o perfil cinético do processo de adsorção, os modelos 

mais utilizados na literatura são divididos em duas categorias: modelos de transferência de 

massa e modelos de reação. Os primeiros consideram a adsorção como um fenômeno de 

transferência de massa, de acordo com as quatro etapas descritas no item 3.2. Em geral, as 

etapas (i) e (iv) são procedidas rapidamente, de modo que as etapas (ii) e (iii) (difusão externa 

e interna) sejam as determinantes da velocidade (WORCH, 2012). Sendo assim, modelos de 

transferência de massa foram desenvolvidos com ênfase nessas etapas, considerando os 

diferentes fatores que influenciam nas mesmas. Alguns desses modelos são: HSDM (do inglês 

“homogeneous surface diffusion model”, modelo de difusão em superfície homogênea) e 

PVSDM (do inglês “pore volume and surface diffusion model”, modelo de difusão no volume 

do poro e superfície), de modo que outros três modelos podem ser derivados desse, de acordo 

com o mecanismo de difusão predominante, sendo esses os modelos de transferência de massa 

externa, de difusão no volume do poro ou de difusão em superfície (BONILLA-

PETRICIOLET; MENDOZA-CASTILLO; REYNEL-AVILA, 2017; QIU et al., 2009). 

 Os modelos de reação, por outro lado, são oriundos do estudo cinético de reações 

químicas, descrevendo matematicamente como tal o processo de adsorção. De acordo com 

Gupta e Bhattacharyya (2011), a taxa de adsorção depende da concentração das espécies 

envolvidas no processo, e a lei de velocidade convencional se dá na forma (Equação 5) 

 

R = k [A]a[B]b           (5) 
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  O modelo de pseudo-primeira ordem foi descrito por Lagergren (1898) para sorção não-

reversível em fase sólida-líquida. Foi inicialmente aplicado a adsorção de ácido oxálico e ácido 

malônico em carvão ativado, e é conhecido como o primeiro modelo a relacionar a taxa de 

adsorção com a capacidade de adsorção (QIU et al., 2009). A equação de Lagergren pode ser 

escrita de acordo com a Equação 6. 

 te
t qqk

dt

dq
 1           (6) 

Onde k1 é a constante de velocidade de adsorção (min-1), t é o tempo (min) q1 e qt são 

as capacidades de adsorção no equilíbrio e no tempo t (mg g-1) (WU; TSENG; JUANG, 2001). 

A forma integrada da equação, estabelecendo as condições de limite t=0, qt=0 e t=t qt=qt, é dada 

pela Equação 7. 

  )

1 1 kt

t eqq            (7) 

 

O modelo de Lagergren tem sido muito aplicado para representação do perfil cinético 

na adsorção. Chang e Juang (2004) relataram a adsorção de ácido tânico, ácido húmico e corante 

vermelho reativo 222 utilizando pérolas de compósitos de quitosana e argila, sendo que o perfil 

cinético demonstrou melhor ajuste ao modelo de pseudo primeira ordem. O mesmo foi 

constatado por Qu et al. (2009) para a adsorção de Hg(II) utilizando fibra de algodão revestida 

com quitosana a 308 K. 

O modelo de pseudo segunda ordem, inicialmente aplicado por Ho e McKay (1998), 

estabelece uma relação inversa entre capacidade de adsorção do adsorvente e o tempo de 

contato, de acordo com a Equação 8, abaixo. 

 

 22 te
t qqk

dt

dq
           (8) 

 

Onde k2 é a constante de velocidade, t é o tempo (min) e qe e qt são as capacidades de 

adsorção do adsorvente no equilíbrio e no tempo t (mg g-1), respectivamente. Após a integração 

utilizando os mesmos limites anteriores, obtém-se a Equação 9 

tqk

tkq
qt

22

2

2

2

1
            (9) 
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Além disso, a utilização do modelo de pseudo segunda ordem permite a estimação da 

taxa de adsorção inicial, h, a partir da constante de velocidade, descrita pela Equação 10. 

 

2

22qkh           (10) 

 

3.3 MATERIAIS ADSORVENTES  

 

 Em geral, o tratamento de águas residuais, lençóis freáticos e efluentes industriais 

envolve estágios que implicam no uso de adsorventes. Esse método de operação muitas vezes 

oferece vantagens por ser mais viável técnica e economicamente, porém depende de certas 

variáveis, tais como os tipos de adsorvente e adsorvato envolvidos (BONILLA-

PETRICIOLET; MENDOZA-CASTILLO; REYNEL-ÁVILA, 2017). Materiais como o carvão 

ativado, alumina, argilas e materiais biológicos são muito usados no tratamento e purificação 

de água, pois podem ser considerados versáteis em relação à sua capacidade de adsorção de 

diferentes substratos. Um panorama dos diferentes adsorventes utilizados na remoção de 

poluentes em matrizes aquosas está esquematizado na Figura 4.  

 

Figura 4 – Esquema relativo aos diferentes tipos de adsorventes utilizados na remoção de 

poluentes em meio aquoso. 

 

Fonte: Adaptado de Singh et al. (2018) 
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 O carvão ativado comercial pode ser considerado um dos materiais adsorventes mais 

efetivos, devido principalmente à sua versatilidade e alta capacidade de adsorção. Contudo, o 

uso desse adsorvente é questionável devido a seu custo relativamente alto e dificuldades de 

regeneração, processo que envolve grande consumo de energia, tempo e mão-de-obra 

(ASOUHIDOU et al., 2009). Sendo assim, a investigação da viabilidade de materiais 

adsorvente alternativos, especialmente os que minimizam os custos de obtenção e manuseio, 

tem motivado a pesquisa visando a aplicação de resíduos agrícolas e industriais na adsorção. 

 

3.3.1 Resíduos agrícolas na adsorção 

  

 Nos últimos dez anos, a pesquisa envolvendo o uso de biossorventes no tratamento de 

efluentes tem se tornado muito significativa (DEMIRBAS, 2008). Entre esses biossorventes, os 

resíduos agrícolas são utilizados com frequência como objetos de estudo de adsorção. A 

abundância e baixo custo desses materiais são características atrativas para adsorventes, o que 

tem despertado o interesse de pesquisadores pela investigação do potencial adsortivo desses 

resíduos.  

 Os resíduos agrícolas incluem cascas de frutas, folhas, fibras ou mesmo cascas de 

árvores e serragem (RAFATULLAH et al., 2010). Atentando-se à origem vegetal desses 

materiais, é possível inferir que os mesmo são ricos em compostos orgânicos como a celulose, 

hemicelulose e lignina, os quais possuem grupos polifenólicos com potencial para a adsorção 

de diferentes espécies, como corantes e metais pesados (SALLEH et al., 2011; DEMIRBAS, 

2008). Em geral, esses materiais são utilizados após procedimentos simples de lavagem e ajuste 

no tamanho da partícula para testes de remoção de determinados adsorvatos. Dessa forma, 

custos de energia associados a tratamentos térmicos, como o que ocorre no processo de 

produção e regeneração do carvão ativado, são eliminados (DOTTO; SHARMA; PINTO, 2015; 

ASOUHIDOU et al., 2009). Além disso, os biossorventes são suscetíveis a modificações 

estruturais por métodos físico-químicos com o intuito de aprimorar a capacidade de adsorção 

do material.  

 Annadurai, Juang e Lee (2002) investigaram a adsorção de diversos corantes usando 

cascas de banana e laranja, de modo que os materiais demonstraram melhores resultados na 

remoção de alaranjado de metila e azul de metileno em meio aquoso. A capacidade de adsorção 

das cascas de banana para os corantes foram 17,2 e 15,9 mg g-1 (pH 6-7), respectivamente, e 

15,8 e 13,9 mg g-1 para as cascas de laranja (pH > 7).  
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Apesar de muitos biossorventes serem utilizados após etapas simples de tratamento, 

alguns desses materiais são beneficiados ao serem submetidos a modificações estruturais. É 

comum que materiais biossorventes como os resíduos agrícolas apresentem capacidades de 

adsorção relativamente baixas, portanto diferentes métodos de funcionalização para esses 

materiais foram propostos na literatura (GAUTAM et al., 2014).  

  

3.3.2 Palha de milho 

 

 Segundo da Silva et al. (2015), o milho representa um dos principais cereais cultivados 

mundialmente, fornecendo produções muito usadas para consumo humano e animal. De acordo 

com estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a colheita de milho no 

Brasil ultrapassou os 95 milhões de toneladas em 2018, sendo cultivado principalmente na 

região Centro-Oeste do país. O cereal (Zea mays L.) possui origem no México, sendo 

introduzido na Europa após a chegada dos europeus à América do Norte e Sul por volta do 

século XV (SUBEDI; MA, 2009). De acordo com Pordesimo et. al. (2005), a composição 

química da palha de milho consiste essencialmente de celulose, hemicelulose, lignina, cinzas, 

proteínas, lipídios, pectina, açúcares solúveis e compostos fenólicos. Além do potencial para 

aplicação na adsorção, as frações de celulose e hemicelulose podem ser convertidas em energia 

através da combustão direta, pirólise ou conversão biológica.  

 Suhas et al. (2016) afirma que “a celulose possui como propriedade físico-química 

característica o grande poder de sorção, assim tornando-a um adsorvente adequado em ambas 

formas: a natural, bem como após modificação”. Este material é um homopolímero de fórmula 

(C6H10O5)n, formado por unidades de β–d-glicopiranose em cadeia linear, unidas através de 

grupos funcionais acetal entre os grupos OH dos carbonos C4 e C1, conhecida como ligação β-

1,4-glicosídica. Pode ser encontrada naturalmente em sua forma cristalográfica ou amorfa. A 

hemicelulose, também presente na palha de milho, é o segundo polissacarídeo mais abundante 

na natureza, sendo que a sua maior fonte é a madeira. É constituída principalmente de xilano, 

que em si é construído por unidades de xilose (FIGUEIREDO et al., 2010). A lignina, por outro 

lado, é um polímero amorfo de natureza aromática e muito complexa, composto por um 

conjunto de estruturas, as quais variam de acordo com a espécie vegetal onde é encontrada. Em 

geral, a lignina é rica em fenilpropanóides, e possui papel importante no transporte de nutrientes 

e na resistência mecânica dos vegetais (SALIBA et al., 2001).  
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3.3.3 Modificações utilizando 3-aminopropiltrietoxisilano 

 

 O organosilano 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES, número CAS 919-30-2), de 

nomenclatura oficial (IUPAC) 3-trietoxisililpropilamina, foi utilizado neste trabalho como 

agente de funcionalização do adsorvente sintetizado. A estrutura do composto está ilustrada na 

Figura 5. O composto possui fórmula C9H23O3NSi, massa molar de 221,37 g mol-1 e é líquido 

a temperatura ambiente, com densidade de 0,929 g mL-1 (25 ºC).  

 

Figura 5 – Estrutura do composto 3-aminopropiltrietoxisilano.  

 

Fonte:https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/3aminopropyltriethoxysilane2213791930211?

lang=pt&region=BR. Acesso em 07/07/2019. 

 

 Entre as aplicações mais convencionais do composto estão o uso em superfícies de sílica 

para aumentar a adesão em compósitos de fibra de vidro/epóxi; promover adesão de filmes de 

polímeros em vidro; como agente de acoplamento para produzir temperatura e filmes 

fotossensíveis em sílica. Além disso, filmes de APTES são usados para promover adesão de 

proteínas e crescimento celular para implantes biológicos e em aplicados em sistemas micro-

analíticos (HOWARTER; YOUNGBLOOD, 2006).  

 Em geral, as aplicações de APTES envolvem a incorporação de grupamentos 

propilamino na superfície de interesse, como foi executado por Asouhidou et al. (2009). Os 

autores modificaram a superfície de sílicas mesoporosas utilizando APTES, como é ilustrado 

na Figura 6, para a adsorção do corante vermelho remazol 3BS.  

 

Figura 6 – Estrutura hidrolisada da molécula de APTES para modificação da superfície de 

sílicas.

 

Fonte: Adaptado de Asouhidou et al. (2009) 
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A capacidade de modificação das superfícies utilizando APTES é muito favorecida 

devido ao mecanismo de hidrólise que pode ser desencadeado no material, tipicamente 

utilizando compostos contendo grupos funcionais básicos como o hidróxido de amônio. 

Howarter e Youngblood (2006) explicam que “a hidrólise do silano leva à ligação de APTES 

ao substrato [sílica], resultando em ligações siloxano na superfície do substrato”. O mecanismo 

de hidrólise e posterior condensação de APTES na superfície de sílicas está esquematizado na 

Figura 7. 

 

Figura 7 – Mecanismo de hidrólise e condensação em solução e em uma superfície de sílica 

hidratada. 

 

Fonte: Howarter e Youngblood (2006) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS E REAGENTES 

 

 Etanol, ácido clorídrico e hidróxido de sódio foram adquiridos de Merck (Rio de Janeiro, 

Brasil) e utilizados sem purificação adicional. Hidróxido de amônio (NH4OH, 28-30% v/v) e 

3-aminopropiltrietoxisilano (APTES, 98%) foram fornecidos por Sigma-Aldrich (São Paulo, 

Brasil). Palha de milho foi obtida em uma fazenda local (Santa Maria, RS).  

 

4.2 PREPARAÇÃO E FUNCIONALIZAÇÃO DA PALHA DE MILHO 

 

 Aproximadamente 100 g da palha de milho não tratada foram, primeiramente, lavados 

com água deionizada várias vezes em um béquer, moídos (malhagem 100) e secados em estufa 

a 60 ºC por 24 h sobre vidros de relógio revestidos com papel filtro. O material seco foi 

embebido em uma mistura 1:10 de etanol/água, a qual foi aquecida a 100 ºC em uma chapa de 

aquecimento por 20 minutos. Após esse processo, o material foi filtrado e secado novamente a 

60 ºC por 24 h. O material coletado após esse procedimento é referido como palha de milho 

(PM).  

 A funcionalização da palha de milho foi baseada no procedimento executado por Leite 

et al. (2017), no qual taninos foram funcionalizados com APTES. O procedimento realizado 

para a palha de milho foi análogo ao empregado no trabalho citado. Dessa forma, 5 g de palha 

de milho (PM) foram misturados com 50 mL de uma solução de etanol e amônia (100-250 μL), 

e em seguida foram adicionados 2,5 g de 3-aminopropiltrietoxisilano. A mistura foi agitada a 

300 rpm em refluxo a 75 ºC por 24 h até formação do produto. O hidróxido de amônio utilizado 

no procedimento atua como catalisador básico para a hidrólise e polimerização rápida do PM-

APTES em pH 10-11. Em seguida, o produto foi secado a 70 ºC por 16 h em uma mufla. O 

produto ao fim desse processo é indicado como PM-APTES. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS ADSORVENTES 

 

 Os materiais PM e PM-APTES foram caracterizados por espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier (IV-TF), difração de raio-X (DRX), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de raio-X por dispersão de energia (EDE), ponto 

de carga zero (pHpzc) e isotermas de adsorção de N2 (BET). Os equipamentos utilizados em tais 
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caracterizações foram o espectrômetro de infravermelho Shimadzu IR Prestige 21, o 

difratômetro de raio-X Rigaku Miniflex 300, o microscópio eletrônico Jeol 6060 e o analisador 

de área de superfície Micromeritics ASAP 2020. Os procedimentos analíticos podem ser 

encontrados em trabalhos prévios (LEITE et al., 2017; LIMA; KLEIN; DOTTO, 2017). As 

medidas de pH de todas as soluções foram feitas em um peagâmetro LUCA-210. Os espectros 

de IV-TF foram obtidos utilizando pastilhas de KBr, com varredura de 45 scans e faixa de 

leitura de 400 a 4500 cm-1. O ponto de carga zero dos materiais foi aferido de acordo com o 

procedimento descrito por Bretanha et al. (2016). 

 

4.4 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

 

 Os experimentos de adsorção foram executados em agitadores Splabor SL-222 

utilizando frascos Erlenmeyer com 25 mL de solução do corante, as quais foram agitadas a 125 

rpm. A concentração do corante foi quantificada em um espectrofotômetro Kasuani IL-226I-

NM-BI VIS no comprimento de onda de absorbância máxima (λ=544 nm). Primeiramente, o 

efeito do pH na adsorção de VR pelos materiais PM e PM-APTES foi avaliado. Para isso, 

soluções de concentração inicial de 50 mg L-1 de VR foram preparadas, com valores de pH 

entre 3 e 10 (ajustados com NaOH e HCl). À essas soluções foram adicionados 0,06 g de 

adsorvente, e os frascos foram agitados por 2 h a 298 K. Em segundo lugar, o efeito da dosagem 

de adsorvente na adsorção de VR em PM-APTES foi investigado em pH 3 em procedimento 

análogo ao anterior, exceto que a massa de adsorvente for variada entre 1 e 5 g L-1. 

Subsequentemente, curvas cinéticas foram obtidas em pH 3 e dosagem de adsorvente de  

3 g L-1. Essas curvas foram construídas partindo-se das concentrações iniciais de 25, 50, 100, 

200 e 300 mg L-1, com tempos de contato variando de 0 a 240 min. Por fim, isotermas foram 

construídas a 298, 308, 318 e 328 K, em pH 3, dosagem de adsorvente de 3 g L-1 e concentrações 

de VR entre 0 e 300 mg L-1. A percentagem de remoção de VR (R, %), capacidade de adsorção 

no equilíbrio (qe, mg g-1) e capacidade de adsorção em qualquer tempo (qt, mg g-1) foram 

utilizados como indicativos do potencial do adsorvente PM-APTES. 

 

4.5 MODELAGEM E ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS 

 

 A adsorção de VR em PM-APTES foi analisada através de isotermas, cinética e do ponto 

de vista termodinâmico (DOTTO et al., 2017; PICCIN et al., 2017;  BONILLA-PETRICIOLET 

et al., 2019; LIMA et al., 2019). Os parâmetros das equações foram estimados utilizando 
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MatLab. Para isso, foram aplicados os métodos de regressão não-linear e a função objetiva dos 

mínimos quadrados. A exatidão dos ajustes foi avaliada pelo coeficiente de determinação (R2, 

Equação 11), erro médio relativo (EMR, Equação 12) e critério de informação de Akaike (CIA,  

Equação 13). As equações dos indicadores utilizados estão listadas abaixo. 
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4.6 ENSAIOS DE DESSORÇÃO 

 

 A dessorção de PM-APTES foi testada utilizando NaOH (1 mol L-1), NaCl (1 mol L-1), 

KOH (1 mol L-1), etanol (92% v/v) e hexano (98,5% v/v) como eluentes. A 25 mL dessa solução 

de eluente foram adicionados 0,06 g de PM-APTES carregado com o corante VR (obtido após 

adsorção em pH 3 e 3 g L-1 de adsorvente), e a mistura foi agitada a 125 rpm por 2 h. Ao fim 

do procedimento, a concentração de VR foi quantificada utilizando-se o espectrofotômetro 

Kasuani IL-226I-NM-BI VIS em 544 nm. 

 

4.7 APLICAÇÃO EM EFLUENTES DE CORANTES 

 

O potencial de PM-APTES para tratar efluentes contendo não somente VR também foi 

avaliado. Um efluente simulado de tinturaria foi preparado com a seguinte composição 

(GEORGIN et al., 2018): 300 mg L-1 de VR, 60 mg L-1 de verde malaquita, 60 mg L-1 de azul 

de metileno, 60 mg L-1 de violeta cristal, 100 mg L-1 de NaCl e 100 mg L-1 de NaHCO3. 

Diferentes dosagens de PM-APTES foram adicionadas a 100 mL desse efluente, e a mistura foi 

agitada por 2 h em temperatura ambiente. O espectro na região visível (300 a 800 nm) dos 

efluentes tratados e não tratados foram adquiridos em um espectrofotômetro UV-Vis 
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(Shimadzu, UV-2600, Japão). A eficiência do tratamento (E, %) foi medida em termos da 

porcentagem de remoção dos corantes, a qual foi estimada de acordo com Lima et al. (2017). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE PM E PM-APTES 

 

 Os materiais PM e PM-APTES foram caracterizados por IV-TF, DRX, MEV, EDE, 

pHpzc e BET. A análise por IV-TF foi realizada com o intuito de investigar os grupos funcionais 

presentes em cada material, além de apontar diferenças estruturais causadas pelo procedimento 

de funcionalização. Uma comparação visual entre PM e PM-APTES está ilustrada na Figura 8. 

Os espectros de infravermelho de PM e PM-APTES são mostrados na Figura 9. Ambos 

espectros mostram a presença de grupos funcionais típicos da celulose, hemicelulose e lignina, 

que em geral estão presentes em resíduos agrícolas como a palha de milho. A estrutura desses 

compostos normalmente consiste de acetonas, álcoois, alcenos, ésteres, aromáticos e outros 

grupos funcionais contendo oxigênio (YANG et al., 2007).  

 

Figura 8 – Fotografias de PM (esquerda) e PM-APTES (direita). 

 

 

Fonte: A autora (2019). 
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Figura 9 – Espectro vibracional de IV-TF de PM (preto) e PM-APTES (vermelho). 
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A banda vista em 3445 cm-1 no espectro de PM pode ser atribuída às vibrações de 

estiramento das ligações O-H fenólicas (LEITE et al., 2017). Essa banda foi deslocada a 3420 

cm-1 no espectro de PM-APTES, o que pode indicar que essas ligações presentes na estrutura 

de PM estão dando lugar a novas ligações com o material de funcionalização. A banda vista em 

2918 e 2920 cm-1 nos espectros de PM e PM-APTES, respectivamente, aparece devido a 

vibrações de estiramento C-H. As bandas em 1730 e 1644 cm-1 no espectro de PM e 1720 e 

1649 cm-1 em PM-APTES podem ser designadas às vibrações de estiramento de C=O e HO-

C=O (LIMA et al., 2017). Bandas relativas aos grupos O-CH3 também podem ser vistos em 

1457 cm-1 (PM) e 1455 cm-1 (PM-APTES). O número de onda nesses sinais não variou 

significativamente, o que pode indicar que os grupos funcionais ácido e metoxila permaneceram 

inalterados na superfície do adsorvente após a funcionalização. Uma pequena banda em 1105 

cm-1 aparece no espectro de PM-APTES, devido às vibrações de deformação de Si-O-C (XU et 

al., 1997). A presença de celulose é evidenciada pelas bandas vistas em 898 e 897 cm-1 nos 

espectros de PM e PM-APTES, respectivamente. Essa região é atribuída ao estiramento C-O-

C das ligações β–(1→4)-glicosídicas, que ocorrem na celulose (WU et al., 2017). Em suma, a 
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análise por IV-TF revelou que APTES reagiu principalmente nas ligações O-H fenólicas 

presentes na estrutura de PM. A formação do adsorvente PM-APTES é confirmada pela 

presença de ligações Si-O-C em 1105 cm-1. 

 Os difratogramas de PM e PM-APTES são mostrados na Figura 10. Os padrões indicam 

que ambos materiais têm estrutura semicristalina, sendo que nenhuma mudança relevante pode 

ser observada entre as amostras. As regiões amorfas em aproximadamente 2 teta = 20º podem 

ser atribuídas ao teor de lignina. Os picos cristalinos com início em 2 teta = 30º são 

característicos da celulose (CIOLACU et al., 2011). Analogamente à análise de DRX, as 

imagens geradas por microscopia eletrônica de varredura (Figura 11) não apresentaram 

modificações significativas após funcionalização e subsequente adsorção de VR. Todas as 

imagens de MEV ((a) PM, (b) PM-APTES e (c) PM-APTES após adsorção de VR) revelaram 

que os materiais apresentam estrutura desorganizada e cavidades e espaços vazios 

randomizados.  

 A espectroscopia de raio-X por dispersão de energia de PM revelou carbono e oxigênio 

em sua composição. Para PM-APTES, carbono, oxigênio, silício e nitrogênio foram 

identificados, atestando a funcionalização. O espectro EDE de PM-APTES após adsorção de 

VR é apresentado na Figura 12. Essa imagem revelou picos de energia intensos atribuídos às 

transições de energia de carbono e oxigênio, bem como picos menores relativos ao silício, 

enxofre e nitrogênio. Átomos de carbono e oxigênio são abundantes em estruturas como 

celulose, hemicelulose e lignina, os quais compõe majoritariamente a palha de milho. Além 

disso, os átomos de silício e nitrogênio aparecem devido ao procedimento de funcionalização, 

no qual as moléculas de APTES (que contém átomo de silício centralizados e grupamentos 

amino) foram introduzidos ao material adsorvente. A presença de enxofre, por outro lado, é 

atribuída a adsorção de VR, que possui grupos SO3 em sua estrutura. 

Os pontos de carga zero (pHpzc) obtidos para PM e PM-APTES foram 2,29 e 7,64, 

respectivamente. A superfície de PM torna-se positivamente carregada apenas em condições de 

pH muito baixo (pH menor que 2,29), e por esse motivo, PM é mais adequado para adsorção 

de corantes catiônicos, como descreve Lima et al. (2017). Por outro lado, a superfície de PM-

APTES é positivamente carregada em uma grande faixa de pH (pH menor que 7,64), 

favorecendo a adsorção de espécies aniônicas como VR. Essa variação pode ser explicada em 

decorrência da presença de grupos NH2, bases fracas facilmente protonáveis, na superfície de 

APTES, sendo uma forte evidência de que o agente de funcionalização APTES foi inserido com 

sucesso no material PM, gerando o adsorvente PM-APTES. 
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Figura 10 – Padrões de DRX de PM (preto) e PM-APTES (vermelho). 
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Fonte: A autora (2019). 

 

A área de superfície BET, o volume do poro e diâmetro do poro para PM e PM-APTES 

estão apresentadas na Tabela 2. Observou-se que a funcionalização de PM para gerar PM-

APTES cause uma pequena diminuição na área de superfície e no volume do poro. Essa 

variação não é ideal, pois o volume do poro é um parâmetro importante a ser considerado ao 

projetar novos materiais adsorventes. No entanto, essa diminuição pode ter ocorrido devido ao 

procedimento de funcionalização, no qual se esperava alcançar a inserção de grupamentos 

aminopropil na superfície do adsorvente. Dessa forma, uma possível explicação é que os grupos 

provenientes de APTES tenham ocupado os poros do material de partida (PM). Opostamente, 

a funcionalização levou a um aumento no diâmetro do poro. Isso pode ser explicado pelo 

possível mecanismo de inserção descrito acima, no qual as moléculas de APTES poderiam 

causar o estiramento dos poros a fim de permeá-los. 
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Figura 11 – Imagens de MEV de (a) PM, (b) PM-APTES e (c) PM-APTES após adsorção de 

VR. 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Considerando todos os dados relativos à caracterização obtidos, uma reação de 

funcionalização foi proposta (Figura 13). Apesar da reação ilustrar ligações possíveis entre a 

celulose e APTES, grupos –OH similares são encontrados nas moléculas de hemicelulose e 

lignina, e são também suscetíveis a formar ligações análogas com os átomos de silício em 

APTES. De maneira geral, foi possível observar que fortes modificações foram provocadas na 

superfície de PM após o procedimento de funcionalização. 
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Figura 12 – Espectro de EDE de PM-APTES após adsorção de VR. 

 

  

Tabela 2 – Características de PM e PM-APTES determinadas pelos métodos de BET e BJH. 

Material  

Área de superfície  

(m2 g–1) 

Volume do poro 

 (cm3 g–1) 

Diâmetro do poro 

(nm) 

PM 0,776 0,00348 32,91 

PM–APTES 0,693 0,00189 36,91 

 

 

5.2 EFEITOS DO PH E DA DOSAGEM DE ADSORVENTE NA ADSORÇÃO DE VR  

 

 O efeito do pH na adsorção de VR em PM e PM-APTES e o efeito da dosagem de PM-

APTES na adsorção de VR estão ilustrados nas Figuras 14(a) e 14(b), respectivamente. É 

evidente que, independente do pH, o adsorvente PM-APTES apresentou melhor de desempenho 

em relação a PM. Em condições alcalinas (pH de 8 a 10), ambos materiais apresentaram pouca 

adsorção, com porcentagens de remoção inferiores a 10%. Isso ocorreu pois, em tais condições, 

ambos materiais apresentam-se negativamente carregados (os valores de pHpzc para PM e PM-

APTES são 2,29 e 7,64, respectivamente), causando a repulsão das moléculas de VR, que 

possuem caráter aniônico devido à presença de grupos SO3
- (Figura 1). Ao diminuir o pH de 6 

a 3, os valores de R obtidos para PM permanecem inferiores a 10%. Pode-se atribuir esse 

comportamento ao baixo valor de pHpzc obtido para PM, ou seja, a superfície do material 

permanece negativamente carregada nesse valor de pH.  
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Figura 13 – Mecanismo de funcionalização proposto a partir de moléculas de celulose presentes 

na palha de milho. 

 

Fonte: A autora (2019). 

 

Em contrapartida, PM-APTES foi eficiente em condições ácidas, alcançando 70% de 

remoção. Esse aumento em relação a PM pode ser atribuído à inserção de APTES na superfície 

de PM, pois este contém grupamentos amino facilmente protonáveis. O procedimento de 

funcionalização aumentou o ponto de carga zero do material para 7,64. Consequentemente, a 

superfície do adsorvente tornou-se positivamente carregada, favorecendo a interação com os 

grupos SO3
- do corante VR. Resultados interessantes para a adsorção de VR em baixos valores 

de pH foram encontrados por Georgin et al. (2018) utilizando resíduos tratados de abacate. Em 

pH 3, PM-APTES apresentou valores de R aproximadamente 15 vezes mais altos que PM, 

demonstrando o efeito positivo do procedimento de funcionalização. Os resultados 

subsequentes são apresentados apenas para PM-APTES, em pH 3.  

Em relação ao efeito da dosagem, nota-se que, à medida que a percentagem de remoção 

(R) aumenta com o aumento da dosagem de adsorvente, a capacidade de adsorção (q) diminui. 

O valor máximo para q (16,34 mg g-1) foi obtido utilizando-se 1 g L-1 de adsorvente. Em 

contraste, a porcentagem de remoção do corante atingiu seu menor valor (32,68%). O maior de 

valor para R (95,74%) foi obtido na dosagem de 5 g L-1, onde foi também obtido o menor valor 

para q (9,57 mg g-1). 
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Figura 14 – Efeito do pH (a) e da dosagem de adsorvente (b) na adsorção de VR em PM-APTES 

(C0=50 mg L–1, 298 K, 2 h, 125 rpm).  
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Fonte: A autora (2019) 

 

O aumento nos valores de porcentagem de remoção são esperados a medida que a 

dosagem de adsorvente aumenta, devido ao aumento no número de sítios de adsorção 

disponíveis. Contrariamente, o aumento na dosagem de adsorvente levou à diminuição na 

capacidade de adsorção (q). Esse efeito está relacionado à redução da área de superfície total 
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em maiores dosagens, que pode ocorrer devido à agregação durante o processo de adsorção 

(VAGHETTI et al., 2008). Portanto, a dosagem de 3 g L-1 foi escolhida para demais estudos de 

adsorção por apresentar valores satisfatórios para q e R. 

 

5.3 CINÉTICA DE ADSORÇÃO 

 

A Figura 15 mostra curvas cinéticas relativas ao sistema VR/PM-APTES sob diferentes 

concentrações iniciais do corante. As curvas são típicas, apresentando um aumento progressivo 

na capacidade de adsorção até que valores constantes fossem alcançados. De 0 a 40 min, o 

aumento em valores de qt foi mais pronunciado. Tal comportamento foi observado pois, 

inicialmente, todos os sítios de adsorção estão vazios e o gradiente de concentração é alto. 

Portanto, os sítios são ocupados rapidamente. De 40 a 200 min, a taxa de adsorção diminuiu. 

Os últimos pontos experimentais em cada curva (t=220 e t=240 min) não apresentaram 

mudanças significativas. Dessa forma, presume-se que o equilíbrio foi atingido em 

aproximadamente 240 min. Esse tempo é relativamente curto, sendo adequado para materiais 

derivados de biomassa pois essa classe de adsorventes tem valores pequenos de porosidade, 

evitando resistências difusivas.  

Os modelos de reação de pseudo-primeira ordem (PPO) e pseudo-segunda ordem (PSO) 

foram utilizados para ajustar os dados cinéticos, como ilustra a Figura 15. Os resultados dos 

ajustes são mostrados na Tabela 3. Ambos modelos apresentaram boas predições para os valores 

experimentais de q (q1 e q2 próximos a qexp). Porém, pode-se verificar que, na maioria das 

curvas, os parâmetros estatísticos EMR e R2 foram mais adequados para o modelo de PSO. Isso 

mostra que a curva por inteiro é melhor representada por esse modelo. Em geral, q2 é 

fisicamente consistente, pois aumentou a medida que a concentração inicial foi aumentada. 

Além disso, os valores da taxa de sorção inicial (h0=k2q2
2) foram maiores em concentrações 

maiores (C0=200 mg L-1 e C0=300 mg L-1). Isso confirma que, nas primeiras etapas da adsorção, 

o gradiente de concentração mais alto leva a um processo mais rápido. Dessa forma, o modelo 

de PSO foi escolhido para representar a adsorção de VR em PM-APTES. 
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Figura 15 – Curvas cinéticas de adsorção de VR em PM-APTES em diferentes concentrações 

iniciais do corante (pH=3, dosagem de adsorvente de 3 g L-1, 298 K, 125 rpm). 
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Fonte: A autora (2019). 

 

Tabela 3 – Parâmetros cinéticos para a adsorção de VR em PM-APTES. 

Modelo 
 C0 (mg L–1) 

25 50 100 200 300 

Pseudo–primeira ordem           

q1 (mg g–1) 7,34 11,39 11,61 12,10 12,53 

k1 (min–1) 0,0622 0,0247 0,0336 0,0681 0,0509 

R2 0,9959 0,9956 0,9672 0,9736 0,9367 

ERM (%) 2,77 5,58 9,65 6,51 9,94 

Pseudo–segunda ordem           

q2 (mg g–1) 8,01 13,46 13,07 13,13 13,61 

k2 (g mg–1 min–1) 0,0111 0,0021 0,0035 0,0077 0,0059 

h0 (mg g–1 min–1) 0,70 0,38 0,60 1,33 1,09 

R2 0,9956 0,9908 0,9881 0,9965 0,9752 

EMR (%) 3,04 4,85 5,28 2,25 6,37 

qexp (mg g–1) 7,65 11,71 11,96 12,61 12,93 

Fonte: A autora (2019). 



48 

 

5.4 ISOTERMAS DE EQUILÍBRIO 

 

A Figura 16 ilustra as curvas das isotermas de adsorção do sistema VR/PM-APTES em 

diferentes temperaturas. As curvas mostraram-se extremamente favoráveis, com forte 

inclinação em concentrações de equilíbrio mais baixas, demonstrando remoção eficiente do 

corante. Essa inclinação indica forte afinidade entre VR e PM-APTES. Um platô típico foi 

verificado, indicando que todos os sítios de adsorção foram ocupados pelas moléculas de VR. 

A respeito do efeito da temperatura, os valores mais altos para a capacidade de adsorção foram 

encontrados a 328 K. Essa tendência normalmente é atribuída às colisões termais mais intensas 

entre moléculas do corante e a superfície do adsorvente (ESCUDERO et al., 2019). Esse 

fenômeno é mais pronunciado em temperaturas mais altas. 

 

Figura 16 – Curvas de isotermas para adsorção de VR utilizando PM-APTES em diferentes 

temperaturas (pH=3, dosagem de adsorvente de 3 g L-1, 125 rpm). 
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 Fonte: A autora (2019) 

 

As curvas de isotermas foram analisadas através do ajuste aos modelos de Langmuir e 

Freundlich. Os resultados são apresentados na Tabela 4. Para o modelo de Langmuir, os valores 
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de ARE obtidos foram inferiores a 3,4%, e R2 foram maiores que 0,99. Além disso, os valores 

deAIC, em geral, foram negativos. No modelo de Freundlich, esses indicadores estatísticos 

(ARE, R2 e CIA) foram piores. 

 

Tabela 4 – Parâmetros de equilíbrio para a adsorção de VR em PM-APTES. 

Modelo 
  T (K)     

298 308 318 328 

Langmuir         

qm (mg g–1) 12,40 12,89 13,46 15,65 

KL (L mg–1) 1,05 9,87 34,52 61,17 

2R² 0,9940 0,9954 0,9925 0,9973 

EMR (%) 2,33 1,76 2,26 3,38 

CIA –4,54 –5,34 –1,86 3,67 

Freundlich          

KF (mg g–1) (mg g–1) –1/nF 7,90 9,22 10,07 10,93 

1/nF 0,0922 0,0724 0,0662 0,0698 

R² 0,9869 0,9885 0,9891 0,9996 

CIA 0,15 0,13 0,45 –7,37 

Fonte: A autora (2019) 

 

Pôde-se concluir que o modelo de Langmuir apresentou melhor ajuste às curvas de 

isotermas obtidas. O parâmetro KL apresentou maior ordem de magnitude, indicando forte 

afinidade entre corante e adsorvente. Essa afinidade aumentou com a temperatura, pois valores 

mais altos de KL foram encontrados a 328 K. Como consequência dos valores altos do parâmetro 

KL, o fator de separação (RL=1/(1+KLC0) está na faixa de 10-5 a 10-3, confirmando que as 

isotermas são favoráveis. O parâmetro qm também aumentou com o aumento na temperatura, 

mostrando que a capacidade de adsorção é favorecida em temperaturas mais altas. 

A capacidade máxima de adsorção de VR para PM-APTES foi de 15,65 mg g-1. 

Laowansiri (2011) avaliou taboa, alface d’água e carvão ativado como adsorventes na remoção 

de VR. As capacidades de adsorção encontradas foram 1,63, 3,56 e 8,52 mg g-1, 

respectivamente. O potencial do lodo de resíduos de hidróxidos metálico na adsorção de VR 

foi verificado por Netpradit e Thiravetyan (2003), os quais encontraram a capacidade de 

adsorção de 62 mg g-1. Considerando que o precursor PM é um material residual de baixo custo, 

e que o procedimento de funcionalização é relativamente simples, a capacidade de adsorção e 
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porcentagem de remoção encontrados neste trabalho sugerem que PM-APTES podem ser uma 

opção para remover VR de meios aquosos. 

 

5.5 TERMODINÂMICA DE ADSORÇÃO 

 

 Os resultados relativos à termodinâmica de adsorção estão apresentados na Tabela 5. Os 

valores para constante termodinâmica (K) aumentaram com o aumento da temperatura, 

confirmando o perfil da isoterma. Todos os valores de ΔG0 são negativos, sendo mais negativos 

em temperaturas mais altas. Baseando-se nesses resultados, pode-se afirmar que adsorção de 

VR em PM-APTES é um processo espontâneo, mais favorável a 328 K. Os valores de ΔS0 e 

ΔH0 foram estimados a partir do gráfico lnK vs 1/T. O valor de R2 para o gráfico foi de 0,9423. 

O valor de ΔS0 obtido foi positivo, indicando rearranjos na superfície do adsorvente durante a 

adsorção.  

Pode-se confirmar a natureza endotérmica do processo de adsorção devido ao valor 

positivo obtido para ΔH0. Tal característica pode ser explicada devido à solvatação do corante 

VR em meio aquoso, no qual as moléculas de água interagem com o mesmo. A entalpia 

positiva, portanto, reflete que a energia liberada na formação da ligação entre o VR e a 

superfície do adsorvente é numericamente menor que a energia consumida para romper a 

camada de solvatação do corante. Além disso, a grande magnitude de ΔH0 é coerente com o 

mecanismo de quimiossorção (LIMA et al., 2019). A adsorção de VR em PM-APTES foi 

entropicamente controlada, pois o termo TΔS0 contribuiu mais em comparação a ΔH0 para os 

valores negativos de ΔG0. 

 

Tabela 5 – Parâmetros termodinâmicos para a adsorção de VR em PM-APTES. 

T(K) K (–) ΔG0 (kJ mol–1) ΔH0 (kJ mol–1) ΔS0 (kJ K–1 mol–1) 

298 1,86×103 –18,66 

110,17 0,43 

308 1,75×104 –25,03 

318 6,12×104 –29,15 

328 1,09×105 –31,63 

Fonte: A autora (2019). 
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5.6 ENSAIO DE DESSORÇÃO 

 

 Com o intuito de proporcionar a dessorção de VR do adsorvente PM-APTES, foram 

testados como eluentes NaOH, NaCl, KOH, etanol e hexano. Esse procedimento foi executado 

para verificar a possibilidade de regeneração e reuso do adsorvente. Os resultados mostraram 

que as porcentagens de dessorção foram inferiores a 12% independente do eluente usado. Os 

valores baixos de porcentagem de dessorção corroboram que há grande afinidade entre VR e 

PM-APTES. Pode-se concluir que fortes ligações foram formadas entre VR e PM-APTES, não 

podendo ser rompidas pelos eluentes testados. Esse comportamento também está de acordo com 

o alto valor de ΔH0. Em suma, a regeneração e reuso não são viáveis para o adsorvente 

desenvolvido, mas os resultados obtidos no ensaio de dessorção corroboram o mecanismo de 

quimiossorção. 

 

5.7 TRATAMENTO DE EFLUENTES DE CORANTES 

 

Foi avaliada a eficiência do adsorvente PM-APTES para o tratamento de um efluente 

simulado contendo VR, Verde Malaquita, Violeta Cristal, NaCl e NHCO3. Esse efluente foi 

tratado com diferentes dosagens de PM-APTES, variando entre 3 e 10 g L-1. A Figura 17 mostra 

o espectro visível do efluente tratado e não tratado. Pôde-se verificar que o espectro do efluente 

não tratado foi continuamente amortizado com o aumento na dosagem de PM-APTES. As 

eficiências de remoção de corante (E) foram obtidas das áreas abaixo do espectro. Os valores 

de E foram 20,3, 44,8, 81,2 e 98,2%, em dosagens de PM-APTES de 3, 5, 8 e 10 g L-1, 

respectivamente. O uso de 3 g L-1 (melhor dosagem encontrada para a solução contendo apenas 

VR, Figura 14(b)) não foi suficiente para tratar o efluente eficientemente. Tal resultado está 

relacionado à presença de outros corantes e sais que impediram a adsorção. Dosagens de 

APTES-PM superiores a 8 g L-1 foram eficientes, porém a eficiência máxima (98,2%) foi 

atingida utilizando-se 10 g L-1 de PM-APTES. Dessa forma, é possível concluir que PM-

APTES é um adsorvente eficiente no tratamento de efluentes de corantes. 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Figura 17 – Espectro visível do efluente de corantes em diferentes dosagens de PM-APTES. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A palha de milho (PM), um resíduo abundante e de baixo custo, foi funcionalizada com 

3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) com o intuito de sintetizar um adsorvente eficiente (PM-

APTES) para retenção de vermelho reativo 141 (VR) de efluentes. As técnicas de 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (IV-TF), difração de raio-X 

(DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de raio-X por dispersão de 

energia (EDE), ponto de carga zero (pHpzc) e isotermas de adsorção de N2 (BET) foram 

aplicadas para investigar as mudanças ocorridas na superfície da palha de milho (PM). Entre as 

técnicas analíticas aplicadas para caracterização, os resultados de IV-TF, EDE, pHpzc e BET 

para PM e PM-APTES foram os mais significativos para demonstrar que APTES foi capaz de 

se ligar principalmente em grupamento –OH presentes em PM. A principal consequência dessa 

funcionalização foi a mudança no ponto de carga zero do material, indo de 2,29 (PM) a 7,64 

(PM-APTES), o que foi atribuído à inserção de grupos amino na superfície do material. Essa 

mudança favoreceu a adsorção de espécies aniônicas, tais como o corante VR. 

 A respeito do processo de adsorção, o corante VR foi facilmente removido da solução 

aquosa em pH 3 utilizando PM-APTES. A porcentagem de remoção de VR (R%) utilizando 

PM não variou significativamente em valores de pH entre 3 e 10, enquanto a de PM-APTES 

aumentou drasticamente em pHs abaixo de 5. Os valores de R% também aumentaram a medida 

que a dosagem de PM-APTES foi aumentada (variando de 1 a 5 g L-1), ao passo que a 

capacidade de adsorção diminuiu. Os perfis cinéticos e de equilíbrio foram bem representados 

pelos modelos de pseudo-segunda ordem e Langmuir, respectivamente. O equilíbrio de 

adsorção foi alcançado dentro de 4 h, com capacidade máxima de adsorção de 15,65 mg g-1. O 

mecanismo de quimiossorção entre PM-APTES e VR foi sugerido com base nos valores altos 

de ΔH0 (110,17 kJ mol-1) e nos resultados insatisfatórios para os testes de dessorção. O 

adsorvente PM-APTES foi eficiente no tratamento de efluentes de corantes contendo uma 

mistura de corantes e sais, descolorindo mais de 98% da solução na dosagem de 10 g L-1 de 

adsorvente. 
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(ISSN 0944-1344), de Qualis B1 na área de Química, sob o título “Functionalization of corn 

stover with 3-aminopropyltrietoxysilane to uptake Reactive Red 141 from aqueous solution” 

(DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-019-06386-2). O mesmo está apresentado conforme 

diagramação para publicação no periódico. 
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